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Precis-oppimateriaali ja Lukion opetussuunnitelman perusteet 
(2016)

Precis-oppimateriaali on uuden lukion opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus. 
Precis-oppimateriaalin laadinnassa on erityisesti huomioitu uuden lukion opetussuun-
nitelman vaatimat tavoitteet kehittää lukion toimintakulttuuria, tukea opiskelijoiden 
hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta. Precis-oppimateriaalissa opiskelija nähdään 
sosiaalisesti aktiivisena toimijana, joka oppii tehokkaimmin puhumalla ja tekemällä 
asioita ruotsiksi. Myös muuttuvat opiskelu- ja tietoympäristöt on huomioitu Precis-oppi-
materiaalin laadinnassa. Vuorovaikutteiset toimintatavat monipuolistavat oppimisko-
kemusta, ja oppimateriaaliin kuuluva sähköinen arviointityökalu valmistaa opiskelijoita 
uudistuvaan ylioppilastutkintoon.

Precis-oppimateriaali on runsas ja monipuolinen työkalu opettajalle. Opettamisen ja 
ohjaamisen kautta tapahtuva oppiminen on aktiivista toimintaa, tiedonhakua, avoi-
muutta ja jakamista, autenttisia ja uskottavia oppimistilanteita sekä omakohtaisuutta. 
Kieli- ja kulttuuritiedon tarjoaminen vahvistaa kielitaitoa. Opiskelijoiden omakohtaista 
kielenoppimista ja positiivista käsitystä kielenoppijana tuetaan vaiheittain etenevän 
harjoittelun sekä monipuolisen arvioinnin avulla. Viestintätehtävät ja ryhmätyöt vah-
vistavat osallisuuden kokemusta. Precis-oppimateriaalin kehittämisen lähtökohta on 
yhtenevä lukion opetussuunnitelman kanssa, jossa oppiminen määritellään seurauk-
seksi opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta.

Lukion toimintakulttuurin kehittäminen

Precis-oppimateriaali tukee lukion opetussuunnitelman korostamaa toimintakulttuurin 
kehittämistä. Oppiva yhteisö ja tiedon jakaminen näkyvät Precis-oppimateriaalissa 
opiskelijalähtöisenä toimijuutena verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmas-
sa. Osallisuus ja yhteisöllisyys toteutuvat mm. rohkaisemalla oman mielipiteen ilmai-
semiseen. Precis-oppimateriaalissa tuetaan Hyvinvoinnin ja kestävän tulevaisuuden 
kehittymistä mm. aihevalintojen sekä avoimien ja välittämistä korostavien toimintata-
pojen avulla. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus näkyvät läpi koko oppimate-
riaalin kulttuurin ja kielellisen moninaisuuden arvostuksena. Precis-oppimateriaalissa 
korostuu kielten keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä identiteet-
tien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.

Eriyttäminen ja itseohjautuvuus

Precis-oppimateriaali mahdollistaa eriyttämisen eri taitotasoilla oleville opiskelijoille. 
Tehtävät etenevät helpommasta tunnistamisesta haasteellisempaan tuottamiseen. 
Portfoliotehtävät mahdollistavat yksilöllisen suorittamisen: tehtäviä on eritasoisia, ja 
tuotokset voivat vaihdella opiskelijan taitotason mukaan. Sök på nätet -tehtävien avulla 
opiskelija voi valita sopivan tasoisia tekstejä ja sivustoja. Myös arviointimateriaalissa 
on kolmentasoisia tehtäviä: helppoja, keskitasoisia ja vaativia.
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Aihekokonaisuudet ja teemaopinnot

Opetussuunnitelmaan kuuluvat aihekokonaisuudet ja mahdollisuus teemaopintoihin huo-
mioidaan Precis-oppimateriaalin aihevalinnoissa.  Opiskelija harjaantuu opetussuunnitel-
man mukaan toimimaan sekä molemmilla kotimaisilla kielillä että vierailla kielillä. Oppiai-
nerajat ylittävä opiskelu kannustaa opiskelijoita hyödyntämään ruotsinkielen taitoaan ja 
monikielistä kompetenssiaan.

Aihekokonaisuudet (1–6) näkyvät Precis-oppimateriaalissa muun muassa eri kursseihin 
sijoitettujen sisältöjen, vuorovaikutteisten oppimistilanteiden sekä media- ja monilukutai-
toa hyödyntävän oppimisen kautta.

 1. aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
 2. hyvinvointi ja turvallisuus
 3. kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
 4. kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
 5. monilukutaito ja mediat
 6. teknologia ja yhteiskunta

Arviointi

Precis-oppimateriaali sisältää monipuolisia välineitä jatkuvaan arviointiin. Palautetta 
annetaan kurssin aikana oppimisprosessin eri vaiheissa. Opiskelijoita ohjataan itse- ja 
vertaisarviointiin sekä tehtäviä tehtäessä että kunkin osan (del) jälkeen itsearviointilo-
makkeilla. Lomakkeiden avulla opiskelija arvioi niin sisällöllisten tavoitteiden toteutumista 
kuin opiskelutaitojensa kehittymistä. Opettaja voi keskustella opiskelijoiden kanssa myös 
kielenopiskelutaitojen kehittymisestä.

Kaikilla kursseilla hyödynnetään portfoliotyöskentelyä. Portfoliotöitä voi käyttää arvioinnin 
osana. Opettaja voi arvioida opiskelijan suorituksia ja opiskelijat omia ja toistensa suori-
tuksia.

Sähköistä arviointimateriaalia voi hyödyntää alku-, väli- ja päättöarvioinnissa.

B1-oppimäärässä tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Eurooppalaiseen viitekehyk-
seen perustuvan kuvausasteikon mukaisen kielitaidon seuraavilla kielitaidon osa-alueilla:

Taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä
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