A-ruotsi
(RUA1) Ruotsinkielinen maailmani. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin,
harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.
(RUA2) Ihminen verkostoissa . Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden
yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
(RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä. Kurssin aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt,
ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.
(RUA4) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma. Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista
ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan
yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja
vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
(RUA5) Tiede ja tulevaisuus. Kurssilla harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen
perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja
digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
(RUA6) Opiskelu, työ ja toimeentulo. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat
mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja
työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät
itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
(RUA7) Kestävä elämäntapa. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista
ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
(RUA8) Viesti ja vaikuta puhuen. Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa
ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä
harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Monipuolisia suullisia harjoituksia eri
teemoista.

Soveltavat kurssit

(RUA9) Johdantokurssi. Kertauskurssi lukion alkuun. Kerrataan perusrakenteita monipuolisesti.
Koko kurssi tai puoli kurssia.
(RUA10) Kertauskurssi, syksy. Kielen kaikenpuolista kertaamista tekstien (esim lehtitekstien) ja
harjoitusten avulla. Kieliopin ja kirjoitelman harjoittelua sekä kuullun ja tekstin ymmärtämistä.
Ylioppilaskirjoitusvuonna. Koko tai puoli kurssia.
(RUA11) Kertauskurssi, kevät. Kielen kaikenpuolista kertaamista tekstien (esim lehtitekstien) ja
harjoitusten avulla. Kieliopin ja kirjoitelman harjoittelua sekä kuullun ja tekstin ymmärtämistä.
Ylioppilaskirjoitusvuonna. Koko tai puoli kurssia.
(RUA12) Ainekirjoituskurssi (KBG). Kurssilla harjoitellaan ainekirjoitusta eri menetelmin. Kurssi
sisältää erityyppisten tekstien suunnittelua, kirjoittamista ja muokkaamista. Tarpeen mukaan
käsitellään oikeakielisyysseikkoja.
Kurssin järjestää Karis-Billnäs gymnasium ja sitä tarjotaan myös Karjaan lukion opiskelijoille.
(RUA13) Puhekurssi (Flex). Puhekurssi jonka järjestää Lärkkulla ja sitä tarjotaan myös Karjaan
lukion opiskelijoille Flexviikolla.

B-ruotsi
(RUB11) Minun ruotsini. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja
tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä
vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin,
harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.
(RUB12) Hyvinvointi ja ihmissuhteet. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja
mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
(RUB13)Kulttuuri ja mediat. Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien
tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin
pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta
näkökulmasta.
(RUB14) Monenlaiset elinympäristömme. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja
tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan
ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.
(RUB15) Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia
vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan
mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua
pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
(RUB16) Viesti ja vaikuta puhuen. Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa
ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä
harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Monipuolisia suullisia harjoituksia eri
teemoista.
(RUB17) Kestävä elämäntapa. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen
käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan
näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.
(RUB18)Tiede ja tulevaisuus. Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista.
Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit
nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Soveltavat kurssit
(RUB19) Johdantokurssi. Kertauskurssi lukion alkuun. Kerrataan perusrakenteita monipuolisesti.
Koko kurssi tai puoli kurssia.
(RUB110) Kertauskurssi, syksy. Kielen kaikenpuolista kertaamista tekstien (esim lehtitekstien) ja
harjoitusten avulla. Kieliopin ja kirjoitelman harjoittelua sekä kuullun ja tekstin ymmärtämistä.
Ylioppilaskirjoitusvuonna. Koko tai puoli kurssia.
(RUB111) Kertauskurssi, kevät. Kielen kaikenpuolista kertaamista tekstien (esim lehtitekstien) ja
harjoitusten avulla. Kieliopin ja kirjoitelman harjoittelua sekä kuullun ja tekstin ymmärtämistä.
Ylioppilaskirjoitusvuonna. Koko tai puoli kurssia.
(RUB112) Ainekirjoituskurssi (KBG). Kurssilla harjoitellaan ainekirjoitusta eri menetelmin. Kurssi
sisältää erityyppisten tekstien suunnittelua, kirjoittamista ja muokkaamista. Tarpeen mukaan
käsitellään oikeakielisyysseikkoja.
Kurssin järjestää Karis-Billnäs gymnasium ja sitä tarjotaan myös Karjaan lukion opiskelijoille.
(RUB113) Puhekurssi (Flex). Puhekurssi jonka järjestää Lärkkulla ja sitä tarjotaan myös Karjaan
lukion opiskelijoille Flexviikolla.

