
Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite
Sisältöalueet ja 
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 

johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan 
pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

L2, L5 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

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

Pohjoismaisen 
kieli- ja 
kulttuuri-
ympäristön 
hahmotta-
minen

Oppilas osaa 
nimetä 
Pohjoismaat ja 
joitakin 
pohjoismaisia 
kieliä.

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
suomenruotsalais
ista ja 
pohjoismaisista 
kulttuureista ja 
elämän-
muodoista. 

Oppilas osaa nimetä 
Pohjoismaat ja 
niiden viralliset 
kielet.

Oppilas tietää, että 
ruotsia puhutaan eri 
tavoin Suomessa ja 
Ruotsissa.

Oppilas osaa kertoa 
suomenruotsalaisist
a ja pohjoismaisista 
kulttuureista ja 
elämänmuodoista.

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielestä 
käyttökielenä Suomessa ja 
Pohjoismaissa. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä joistakin 
Suomessa ja Ruotsissa 
käytetyn ruotsin kielen 
erityispiirteistä.

Oppilas osaa kuvailla 
suomenruotsalaisia ja 
pohjoismaisia kulttuureita 
ja elämänmuotoja.

Oppilas osaa kuvailla 
ruotsin kieltä 
käyttökielenä Suomessa 
ja Pohjoismaissa. 

Oppilas osaa kertoa 
joistakin Suomessa ja 
Ruotsissa käytetyn 
ruotsin kielen 
erityispiirteistä.

Oppilas osaa vertailla 
suomenruotsalaisia ja 
pohjoismaisia 
kulttuureita ja 
elämänmuotoja.

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite
Sisältöalueet ja 
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 

johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on ja 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä, sekä käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena

S1 Kasvu 
kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

L1, L4 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen; 
Monilukutaito

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

Kielellinen 
päättely

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
joistakin ruotsin 
kielen 
säännönmukaisu
uksista.

Oppilas osaa tehdä joitakin 
johtopäätöksiä ruotsin 
kielen säännön-
mukaisuuksia

Oppilas osaa antaa joitakin 
esimerkkejä siitä, miten 
sama asia ilmaistaan ruotsin 
kielessä ja jossakin muussa 
kielessä.

Oppilas osaa antaa joitakin 
esimerkkejä ruotsin kielen 
kielitiedon käsitteistä ja 
osaa käyttää niitä 
kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä 
johtopäätöksiä ruotsin 
kielen 
säännönmukaisuuksista.

Oppilas osaa kertoa, 
miten sama asia 
ilmaistaan ruotsissa ja 
jossakin muussa kielessä.

Oppilas osaa kertoa 
ruotsin kielen keskeisistä 
kielitiedon käsitteistä ja 
käyttää niitä kielitaitonsa 
kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä 
johtopäätöksiä ruotsin 
kielen 
säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa niitä.

Oppilas osaa vertailla, 
miten sama asia 
ilmaistaan ruotsissa ja 
jossakin muussa kielessä.

Oppilas tuntee ruotsin 
kielen kielitiedon 
käsitteitä ja osaa käyttää 
niitä kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite
Sisältöalueet ja 
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen tavoitteista 
johdetut oppimisen 

tavoitteet
Arvioinnin kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
9

Kielenopiskelutaidot
T3 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

S2 Kielenopiskelu-
taidot

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

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

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrategioiden 
hyödyntäminen, 
oppimisen reflektointi 
ja vuorovaikutuksessa 
toimimisen tapojen 
hahmottaminen

Oppilas osaa käyttää 
joitakin itselle 
sopivia 
kielenoppimis-
tapoja.

Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerkkejä 
tavoista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa 
käyttää itselle 
sopivia yleisimpiä 
kielenoppimis-
tapoja.

Oppilas osaa kuvata 
joitakin tapoja 
toimia rakentavasti 
vuorovaikutuksessa
.

Oppilas osaa 
käyttää itselle 
sopivia 
keskeisimpiä 
kielenoppimis-
tapoja.

Oppilas osaa 
eritellä tapoja 
toimia rakentavasti 
vuorovaikutuksessa
.

Oppilas osaa 
käyttää itselle 
sopivia monipuolisia 
tapoja oppia 
kohdekieltä.

Oppilas osaa 
vertailla ja pohtia 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuksessa.

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite Sisältöalueet ja Laaja-
alainen osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 

johdetut oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
9

Kielenopiskelutaidot
T4 kannustaa ja ohjata 
oppilasta huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää 
ruotsin kieltä omassa 
elämässään sekä 
käyttämään ruotsia 
rohkeasti erilaisissa 
tilanteissa koulussa ja 
koulun ulkopuolella

S2 Kielenopiskelutaidot

L2, L7 Kulttuurinen 
osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu; Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas oppii 
löytämään 
mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä 
omassa elämässään. 

Oppilas oppii 
käyttämään ruotsia 
erilaisissa tilanteissa 
koulussa ja koulun 
ulkopuolella.

Jatkuvan 
kielenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen

Oppilas osaa antaa 
joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuksista 
käyttää ruotsin 
kieltä.

Oppilas osaa 
kertoa 
mahdollisuuksista 
käyttää ruotsin 
kielen taitoa. 

Oppilas osaa 
kertoa, mihin hän 
voi käyttää ruotsin 
kielen taitoaan 
myös koulun 
ulkopuolella ja 
koulun päätyttyä.

Oppilas osaa kertoa, 
kuinka ruotsin 
kielen taitoa voi 
hyödyntää omassa 
elämässä koulun 
ulkopuolella ja 
koulun päätyttyä.

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite
Sisältöalueet ja 
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
9

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A1.3/A2.1

T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja 
kirjallista vuorovaikutusta

S3 Kehittyvä kielitaito: 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, 
taito tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Oppilas oppii toimimaan 
erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa.

Vuorovaikutus 
erilaisissa 
tilanteissa

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
viestintäkumppanin 
tukemana 
muutamasta, 
kaikkein yleisimmin 
toistuvasta ja 
rutiininomaisesta 
viestintätilanteesta.

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin 
toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppaniin

Oppilas selviytyy 
monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen joskus 
viestintä-
kumppaniin.

Oppilas selviytyy 
monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista.
Oppilas pystyy 
vaihtamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa ja 
jokapäiväisissä 
tilanteissa.

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja Laaja-
alainen osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 

johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A1.3/A2.1

T6 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintä-
strategioiden 
käytössä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Oppilas oppii 
hyödyntämään 
kielellisiä 
viestintästrategioita.

Viestintä-
strategioiden 
käyttö

Oppilas tarvitsee paljon 
apukeinoja (esim. 
eleet, piirtäminen, 
sanastot, netti).

Oppilas osaa joskus 
arvailla tai päätellä 
yksittäisten sanojen 
merkityksiä 
asiayhteyden, 
yleistiedon tai muun 
kielitaitonsa 
perusteella.
Oppilas osaa ilmaista, 
onko ymmärtänyt.

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja 
ilmauksiin.

Oppilas tarvitsee 
paljon 
apukeinoja.
Oppilas osaa 
pyytää 
toistamista tai 
hidastamista.

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja.

Oppilas osaa reagoida 
suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin 
elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin tai 
muunlaisella 
minimipalautteella.

Oppilas joutuu 
pyytämään 
selvennystä tai 
toistoa hyvin usein.

Oppilas osallistuu viestintään 
ja tarvitsee vain 
satunnaisesti apukeinoja. 

Oppilas osaa reagoida 
suppein sanallisin ilmauksin.

Oppilas joutuu pyytämään 
selvennystä tai toistoa melko 
usein turvautuen harvemmin 
ei-kielellisiin ilmaisuihin.

Oppilas osaa soveltaa jonkin 
verran viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään.

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite Sisältöalueet ja Laaja-
alainen osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 

johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
9

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A1.3/A2.1

T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan

S3 Kehittyvä kielitaito: 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito 
tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L2, L4, L6 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Monilukutaito; 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas oppii 
käyttämään erilaisia

kohteliaisuuden 
ilmauksia.

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyttää 
muutamia kielelle ja 
kulttuurille tyypillisimpiä 
kohteliaisuuden 
ilmauksia 
(tervehtiminen, 
hyvästely, kiittäminen) 
joissakin kaikkein 
rutiininomaisimmissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa.

Oppilas osaa 
käyttää muutamia 
kaikkein 
yleisimpiä kielelle 
ominaisia 
kohteliaisuuden 
ilmauksia 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa.

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

Oppilas selviytyy 
joistakin lyhyistä 
sosiaalisista tilanteista 
ja osaa käyttää joitakin 
kohteliaita 
tervehdyksiä ja 
puhuttelumuotoja 
sekä esittää 
esimerkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia ja 
anteeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin.

Vuosiluokka:

8 9

Ruotsi B1 7–9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite
Sisältöalueet ja 
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista johdetut 

oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A1.3/A2.1

T8 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja 
tekstejä

S3 Kehittyvä 
kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, 
taito tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä.

Tekstien 
tulkintataidot

Oppilas ymmärtää 
vähäisen määrän 
yksittäisiä puhuttuja 
ja kirjoitettuja sanoja 
ja ilmauksia.

Oppilas tuntee 
kirjainjärjestelmän 
tai hyvin rajallisen 
määrän 
kirjoitusmerkkejä.

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, tuttua 
sanastoa ja 
ilmaisuja sisältävää 
muutaman sanan 
mittaista 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta.

Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä 
tietoja.

Oppilas 
ymmärtää 
yksinkertaista, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja 
sisältävää 
kirjoitettua 
tekstiä ja 
hidasta puhetta 
asiayhteyden 
tukemana.

Oppilas pystyy 
löytämään 
tarvitsemansa 
yksinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä.

Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja 
sekä hidasta puhetta 
sisältäviä tekstejä.

Oppilas pystyy 
löytämään 
tarvitsemansa tiedon 
lyhyistä, yksinkertaisista, 
itseään kiinnostavista 
viesteistä ja tekstin 
pääajatukset tuttua 
sanastoa sisältävästä, 
ennakoitavasta tekstistä.

Vuosiluokka: 7 8 9
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Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen tavoite
Sisältöalueet ja 
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 

johdetut oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohde

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A1.3/A2.1

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella 
pienimuotoista 
puhumista ja 
kirjoittamista 
erilaisista aiheista 
kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin

S3 Kehittyvä 
kielitaito: taito 
toimia vuoro-
vaikutuksessa, 
taito tulkita 
tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

Oppilas oppii 
ilmaisemaan itseään 
suullisesti ja kirjallisesti 
käyttäen ruotsin kielen 
keskeistä sanastoa ja 
keskeisiä rakenteita. 
Hän oppii ääntämään 
ymmärrettävästi.

Tekstien 
tuottamis-
taidot

Oppilas osaa 
ilmaista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja 
vakioilmaisuja.

Oppilas ääntää 
joitakin 
harjoiteltuja 
ilmauksia 
ymmärrettävästi ja 
osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja 
sanontoja.

Oppilas pystyy kertomaan 
joistakin tutuista ja 
itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista.

Oppilas ääntää useimmat 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi ja 
hallitsee hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja 
peruskieliopin aineksia.

Oppilas osaa rajallisen 
määrän lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja ilmauksia, 
keskeistä sanastoa ja 
perustason 
lauserakenteita.

Oppilas pystyy 
kertomaan arkisista ja 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittamaan 
yksinkertaisia viestejä 
ja ääntää harjoitellut 
ilmaisut 
ymmärrettävästi.

Oppilas pystyy kertomaan 
jokapäiväisistä ja 
konkreettisista sekä 
itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen yksinkertaisia 
lauseita ja konkreettista 
sanastoa.

Oppilas osaa keskeistä 
perussanastoa ja 
rakenteita. 

Oppilas osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen 
perussääntöjä muissa 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.
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