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KIRJAN RAKENNE

Aloitussivu

Kuvasanasto ja tehtävät

Kappaleen aloitussivulta löytyvät kappaleessa 
käsiteltävät aiheet. Aihe näkyy myös aloitus-
sivun kuvituksessa. Kuvitukseen liittyy aina 
kappaleen aiheeseen viritteleviä ääniä, jotka 
voidaan kuunnella joko yhdessä koko luokan 
kesken tai oppilas voi kuunnella ne itsenäi-
sesti Arttu-sovelluksella. Aloitusaukeamalla 
on myös työskentelytavoitteet, jotka akti-
voivat oppilasta pohtimaan omaa työskente-
lyään. Lisäksi aloitusaukeamalla keskitytään 
miettimään oppilaan aiheesta jo aikaisemmin 
oppimia asioita. 

Kuvasanastoihin on kerätty 12-16 kappaleen aihepiirin keskeistä  
sanaa. Kuvasanaston sanojen harjoittelu alkaa toiminnallisilla ja  
suullisilla harjoituksilla. Tunnistamisen ja ymmärtämisen kautta  
sanojen harjoittelussa edetään tuottamiseen ja kirjallisiin  
harjoituksiin, jotka soveltuvat hyvin kotitehtäviksi.

Laulut
Jokaiseen kuvasanastoon liittyy lisäksi laulu, 
jonka avulla sanaston sanoja harjoitellaan. 
Laulujen melodiat ovat entuudestaan tuttuja, 
joten lauluja on helppo laulaa mukana.



Ääntäminen

Perusteksti ja tehtävät

Ääntämisharjoituksissa harjoitellaan 
monipuolisesti ääntämisen eri osa-
alueita. Oppilas oppii tunnistamaan 
ja tuottamaan erilaisia ruotsin kielelle 
tyypillisiä äänteitä. Kielijumppa  
harjoittaa ääntämistä hauskalla tavalla.

Kappaleen sanasto ja tehtävät
Kappaleen sanastoon tutustutaan ja sanoja harjoitellaan ennen 
tekstiin tutustumista. Tällöin tekstin ymmärtäminen helpottuu 
sanojen ollessa jo tuttuja. Sanaston harjoittelua helpottamaan 
on sanojen viereen tuotu pieni pallo, jonka avulla oppilas voi 
halutessaan merkitä jo osaamansa sanat tai vaikka itselle vaikeat 
sanat. Opettaja voi myös halutessaan eriyttää merkitsemällä 
oppilaille eri sanat opeteltaviksi tai koko ryhmä voi yhdessä 
valita haluamansa sanat.

Perustekstit ovat dialogimuodossa. Kaverusten 
tarina muotoutuu kirjan edetesssä. Perustehtävien 
lisäksi kirjassa on tähtitehtäviä, joita voi helposti 
käyttää ylöspäin eriyttämiseen.



OBS! tehtävät

Tekstistä kertominen ja
oman osaamisen hahmottaminen

Kielitieto

OBS! -tehtävissä vertaillaan kielenkäyttöä 
suomen-ja ruotsinruotsin välillä ja 
laajennetaan tätä kautta sanavarastoa.

Tekstiä työstetään ryhmässä ja parin kanssa 
suullisin harjoituksin. Tekstiä käsittelevät 
keskustelutehtävät ohjaavat oppilasta myös 
soveltamaan opittua kieliainesta. Tekstin 
ydinalueista koostuvat keskustelutehtävät 
tukevat kielen tuottamista ja auttavat 
hahmottamaan oppilaan omaa osaamista.

Kielitieto esitetään kappa-
leissa napakasti ja selkeästi 
kuvitusta hyödyntäen. 
Kielitiedon asioita harjoi-
tellaan sekä suullisesti, 
toiminnallisesti että kirjal-
listen harjoitusten avulla. 
Kielitieto löytyy myös 
koosteena kirjan lopusta. 



Itsearviointi

Päättelykykyä tukevat 
tehtävät

Kertaava peli

Peruskappaleiden lopussa on itsearviointi, jossa 
kappaleen sisältöasioiden lisäksi palataan aloitussivulla 
oppilaan itse asettamiin tavoitteisiin ja pohditaan 
niiden toteutumista. Osiossa toteutetaan myös 
vertaisarviointia.

Lys hemlighet -tehtävissä oppilas 
saa käyttää päättelykykyään, 
ratkaista ongelmia ja käyttää luo-
vuuttaan. Tehtävät sopivat sekä 
mukavaksi tuntipuuhasteluksi, 
kotitehtäviksi että lisätehtäviksi 
oppilaille.

Kappaleen sisällöt nivotaan yhteen innostavan 
pelin avulla kappaleen lopussa.



Bonuskappale

Kappsäck -tehtävät

Bonuskappaleet ovat lähinnä A1 
-ryhmille suunnattuja kokonaisuuksia, 
joissa jatketaan kappaleiden aiheita 
kulttuurin näkökulmasta. Tekstityypit 
ovat vaihtelevia poiketen perustekstien 
dialogityylistä. Bonuskappaleissa keski-
tytään kerryttämään ja harjoittelemaan 
sanastoa, joten kielitiedon asioita ei ole 
tuotu bonuskappaleisiin. Bonuskappa-
leet sopivat myös A2 -ryhmien kanssa 
käytäväksi lisämateriaaliksi valinnan 
mukaan. Bonuskappaleen viimeinen 
sivu on tehty siten, että bonustekstiä 
ei ole pakko lukea voidakseen tehdä 
tämän sivun tehtävät, joten se sopii 
hyvin lisätehtäväksi kenelle vaan.

Kappsäck -tehtävät ovat portfolio-ja 
projektityyppisiä tehtäviä, joissa oppilas 
rakentaa oppimistaan asioista omia 
kokonaisuuksia ja opettelee tiedonhakua 
itsenäisesti.


