VIERAAT KIELET
Kielikasvatus
Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun
mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa.

Oppiaineiden 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.
Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta 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 aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta
riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä
vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja
aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden 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.

Englanti, A -oppimäärä
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen
toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun
tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella
kansainvälistä yhteydenpitoa.
Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
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 englantia
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi
kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 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 englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin 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
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.

Laaja-alainen osaaminen
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen


Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.



Vahvistetaan oppilaan taitoa löytää tarkoituksenmukaisia englanninkielisiä
toimintaympäristöjä ja apuvälineitä.



Opitaan käyttämään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti ja vertailemaan tuttuja
kieliä niiden avulla.



Harjoitellaan päättelemään säännönmukaisuuksia ja soveltamaan sääntöjä kielen
oppimisessa.



Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja haasteet kielenoppijana ja asettamaan
omia tavoitteita.





Tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kielen oppijaksi.
Ohjataan oppilasta käyttämään englantia myös vapaa-ajan yhteyksissä.
Ymmärretään englannin osaamisen merkitys jatko-opintojen ja työn kannalta.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu



Ymmärretään viestinnän kulttuurisidonnaisuus.
Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta
eri kulttuurien vertailuun.



Syvennetään taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot




Opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä kielenopiskelun tukena.
Kehitetään sosiaalisia taitoja esim. vertaisoppimisen kautta.
Syvennetään kielitiedon käsitteiden käyttöä englannin oppimisen apuna.

L4 Monilukutaito






Harjoitellaan kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä.
Harjoitellaan itsensä ilmaisemista erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä.
Ymmärretään, että viestinnän keinot vaihtelevat tavoitteen ja kontekstin mukaan.
Opitaan viestintästrategioita monipuolisen, myös autenttisen, materiaalin kautta.
Harjoitellaan viestintästrategioita (tuottamisstrategiat, välttämisstrategiat,
saavutusstrategiat, vuorovaikutusstrategiat) erilaisissa yhteyksissä ja
ympäristöissä.



Harjoitellaan tekstien tulkintataitoja oppilaille merkityksellisissä yhteyksissä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen



Hyödynnetään teknologiaa apuvälineenä omassa tuottamisessa.
Käytetään teknologiaa yhteistoiminnallisessa tuottamisessa.

Vuosiluokka 7
Laaja-alainen
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Opetuksen tavoitteet

Sisällöt

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin
asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä.

L1, L2

Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta
(esim. kulttuurin vaikutus sanastoon).
Kerrataan englannin kielen levinneisyys ja
sen syyt.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä ja
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja
siinä toimimisen mahdollisuuksista.

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia englannin kielessä
on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa
kielissä sekä käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa tukena.

L1, L3

Laajennetaan autenttisten
englanninkielisten toimintaympäristöjen
tuntemusta.
Hyödynnetään TVT:aa kansainvälisten
yhteyksien luomisessa.
Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä
(esim. Helsingissä toimivia
englanninkielisiä urheiluseuroja,
yhdistyksiä ja erilaisia kulttuuri-toimijoita).
Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys
englannin kielen opiskelun kannalta.

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan
tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia
tapoja oppia englantia ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on
viestin välittyminen.
T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia.

L1, L3

L1

Opitaan asettamaan tavoitteita ja
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja
yhteistyössä.
Ymmärretään teknologian merkitys
omassa kielen opiskelussa.
Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja
kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä.
Tutustutaan erilaisiin
oppimisympäristöihin ja opitaan
löytämään tarkoituksenmukaisia työkaluja
oppimisen tueksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
keskusteluihin monenlaisista oppilaiden
ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista
aiheista, joissa käsitellään myös
mielipiteitä.
T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta
viestinnässä, kompensaatiokeinojen
käytössä ja merkitysneuvottelun
käymisessä.
T8 auttaa oppilasta tunnistamaan
viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea
oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä
viestintää.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L4

L4, L6

L2

Harjoitellaan arkipäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa tarvittavia
rakenteita ja fraaseja, lähtökohtana
oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan
niiden soveltamista uusissa tilanteissa.
Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin
viestintätilanteissa, joissa ei ymmärretä
kaikkea.
Opitaan pyytämään selvennystä ja
toistoa.
Vertaillaan Suomen ja englanninkielisten
maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia
viestintätapoja.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla
ja lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia
tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita
niitä käyttäen erilaisia strategioita.
T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä
puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin
tarkoituksiin yleisistä ja itselleen
merkityksellisistä aiheista kiinnittäen
huomiota rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen.

L4

Harjoitellaan oppilaan omaan
elämänpiiriin liittyvien avainsanojen
löytämistä sekä puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.

L5, L6

Laajennetaan sanaston ja rakenteiden
hallintaa ja opetellaan lisää englannin
keskeisiä fraaseja ja idiomeja.
Syvennetään englannin ääntämisen
tuntemusta ja opitun soveltamista
uusissa tilanteissa.

Vuosiluokka 8
Laaja-alainen
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Opetuksen tavoitteet

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin
asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä.

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.

L1, L2

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia
ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin
välittyminen.

L1, L3

L1, L3

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti
kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun
valmiuksia.

L1

Sisällöt
Syvennetään tuntemusta kielen
ja kulttuurin suhteesta. Tutkitaan
englannin kielen asemaa
nykymaailmassa ja kehitystä
lingua francaksi.
Ohjataan oppilasta valitsemaan
itseään kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä esim.
oman harrastuksensa piiristä.
Syvennetään kielitiedon
käsitteiden hallintaa ja opitaan
vertailemaan eri kieliä niiden
avulla.

Opitaan asettamaan tavoitteita ja
kokeillaan erilaisia oppilaita
motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
Ymmärretään teknologian
merkitys omassa kielen
opiskelussa.
Harjoitellaan itsearviointia,
vertaisarviointia sekä
kannustavan palautteen
antamista toiselle.
Opitaan laajentamaan sana- ja
ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri
työkaluja käyttäen.
Kannustetaan rohkeuteen ja
luovuuteen kielenkäytössä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle
ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä.
T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä,
kompensaatiokeinojen käytössä ja
merkitysneuvottelun käymisessä

L4

L4, L6

Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä
omaan elämänpiiriin liittyvissä
tilanteissa.
Harjoitellaan oman viestin
selittämistä ja muotoilua toisin
sanoin, kun puhekumppani ei
ymmärrä.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän
kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa
kulttuurienvälistä viestintää.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L2

Harjoitellaan erilaisia
viestintätilanteita ja niihin liittyviä
kulttuurisia piirteitä.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea
monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja
yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita
niitä käyttäen erilaisia strategioita.

L4

Harjoitellaan oppilaan omaan
elämänpiiriin ja yleistietoon
liittyvien puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien tulkintaa.
Harjoitellaan pääkohtien
löytämistä laajemmistakin
teksteistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin
yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen
ja ohjaten hyvään ääntämiseen.

L5, L6

Laajennetaan sanaston ja
rakenteiden hallintaa ja
opetellaan lisää englannin
keskeisiä fraaseja ja idiomeja.
Vahvistetaan idiomaattisten
ilmausten tuntemusta ja
harjoitellaan niiden käyttöä
puheessa ja kirjallisessa
viestinnässä.
Syvennetään englannin
ääntämisen tuntemusta ja opitun
soveltamista uusissa tilanteissa.

Vuosiluokka 9
Laaja-alainen
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Opetuksen tavoitteet

Sisällöt

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin
asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä.

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista.

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena.
Kielenopiskelutaidot

L1, L3

Syvennetään kielitiedollista
osaamista sana-, lause- ja
tekstitasolla.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä
on viestin välittyminen.

L1, L3

Opitaan asettamaan tavoitteita ja
kokeillaan erilaisia oppilaita
motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
Ymmärretään teknologian merkitys
omassa kielen opiskelussa.
Oppilaat arvioivat itseään ja antavat
palautetta toisilleen kannustavassa
ilmapiirissä.

Syvennetään ja jaetaan tietoa
englannin eri varianteista ja maista,
joissa englanti on yhteiskunnan
keskeisin käytetty kieli. Otetaan
selvää näiden maiden kulttuureista
ja elämänmuodoista.
Ohjataan oppilasta näkemään
mahdollisuudet, joita englannin kielen
osaaminen avaa hänen omiin
kiinnostuksen kohteisiin liittyen.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia.

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan
L4
keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle
ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä.

Vahvistetaan oppilaan käsitystä
itsestään aktiivisena, omaaloitteisena kielenoppijana. Ohjataan
oppilasta näkemään mahdollisuudet,
joita englannin kielen osaaminen
avaa tulevaisuuteen liittyen.

Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja
kommunikoimaan
keskustelukumppania arvostavalla
tavalla.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä,
kompensaatiokeinojen käytössä ja
merkitysneuvottelun käymisessä.

L4, L6

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän
kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa
kulttuurienvälistä viestintää.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja
lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia
strategioita.

L4

Harjoitellaan oppilaan omaan
elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa.
Opitaan löytämään pääkohdat ja
tärkeitä yksityiskohtia laajemmistakin
konteksteista, esim.
mainokset, tv-sarjat, artikkelit,
novellit, romaanit.

L5, L6

Laajennetaan sanaston ja
rakenteiden hallintaa ja opetellaan
lisää englannin keskeisiä fraaseja ja
idiomeja.
Vahvistetaan idiomaattisten
ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan
niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
Syvennetään englannin ääntämisen
tuntemusta ja opitun soveltamista
uusissa tilanteissa.

Opitaan olemaan aloitteellinen
puhekumppani ja käyttämään
viestinnässä sekä kielellisiä keinoja
että eleitä ja kehonkieltä.
Vahvistetaan taitoa viestiä
tilanteeseen sopivalla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin
yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään
ääntämiseen.

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8)
oppimäärän päättyessä
Sisältöalueet Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
S1
Kielten statuksiin
liittyvien kysymysten
pohtia englannin asemaan
huomaaminen ja
ja
kulttuurienvälinen
variantteihin liittyviä ilmiöitä
toimintakyky
ja arvoja antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä
toimintakykyä
Opetuksen tavoite

Arvosanan kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa kuvata
pääpiirteittäin, missä englantia
puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä pohtia
englannin kielen asemaan,
variantteihin ja arvostukseen
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa
pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta
englannin osalta. Oppilas
havaitsee, että arvot vaihtelevat
riippuen yksilöllisestä
kokemuksesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.

T2 kannustaa löytämään
S1
Maailmankansalaisen
Oppilas osaa tehdä havaintoja
kiinnostavia
taitojen kehittäminen
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englannin kieltä
englanninkielisiä sisältöjä ja
englanninkielisissä
hyödyntämällä
toimintaympäristöjä, jotka
toimintaympäristöissä.
laajentavat käsitystä
globalisoituvasta
maailmasta
ja siinä toimimisen
mahdollisuuksista
T3 ohjata oppilasta
S1
Kielellinen päättely
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
havaitsemaan, millaisia
perusteella johtopäätöksiä
säännönmukaisuuksia
englannin kielen
englannin kielessä on, miten
säännönmukaisuuksista ja soveltaa
samoja asioita ilmaistaan
johtopäätöksiään sekä verrata sitä,
muissa kielissä sekä
miten sama asia ilmaistaan
käyttämään kielitiedon
jossakin muussa kielessä. Oppilas
käsitteitä oppimisensa
tuntee englannin kielen keskeisiä
tukena
kielitiedon käsitteitä.
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
S2
Tavoitteiden
Oppilas osaa asettaa omia
asettamaan tavoitteita,
asettaminen,
kielenopiskelutavoitteitaan ja
hyödyntämään monipuolisia
oppimisen reflektointi ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas
osaa toimia
tapoja oppia englantia ja
yhteistyö
vuorovaikutustilanteessa toisia
arvioimaan oppimistaan
kannustaen.
itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta
myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen
T5 kehittää oppilaan
S2
Elinikäisen
Oppilas huomaa, mihin hän voi
itsenäisyyttä soveltaa
kielenopiskelun
käyttää englannin taitoaan myös
luovasti kielitaitoaan sekä
valmiuksien
koulun ulkopuolella ja osaa pohtia,
elinikäisen kieltenopiskelun
kehittyminen
miten hän voi käyttää taitoaan
valmiuksia
koulun päätyttyä.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso B1.1
T6 rohkaista oppilasta
S3
Vuorovaikutus
Oppilas pystyy viestimään,
erilaisissa tilanteissa
osallistumaan keskusteluihin ja
osallistumaan keskusteluihin
ilmaisemaan mielipiteitään melko
monenlaisista oppilaiden
vaivattomasti jokapäiväisissä
ikätasolle ja
viestintätilanteissa.
elämänkokemukseen
sopivista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä
T7 tukea oppilaan
S3
Viestintästrategioiden
Oppilas pystyy jossain määrin
aloitteellisuutta viestinnässä,
käyttö
olemaan aloitteellinen viestinnän
kompensaatiokeinojen
eri vaiheissa ja osaa varmistaa,
käytössä ja
onko viestintäkumppani
merkitysneuvottelun
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai
käymisessä
korvata tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen.
Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien
merkityksistä.
T8 auttaa oppilasta
S3
Viestinnän kulttuurinen Oppilas osoittaa tuntevansa
tunnistamaan viestinnän
sopivuus
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt.
kulttuurisia piirteitä ja tukea
Oppilas pystyy ottamaan
oppilaiden rakentavaa
vuorovaikutuksessaan huomioon
kulttuurienvälistä viestintää
joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso B1.1

T9 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia kuulla ja
lukea monenlaisia itselleen
merkityksellisiä yleiskielisiä
ja yleistajuisia tekstejä
erilaisista lähteistä sekä
tulkita niitä käyttäen erilaisia
strategioita

S3

Tekstien tulkintataidot

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso B1.1
T10 ohjata oppilasta
S3
Tekstien
tuottamistaidot
tuottamaan sekä puhuttua
että kirjoitettua tekstiä
erilaisiin tarkoituksiin
yleisistä ja itselleen
merkityksellisistä aiheista
kiinnittäen huomiota
rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten
hyvään ääntämiseen

Oppilas ymmärtää pääasiat ja
joitakin yksityiskohtia selkeästä ja
lähes normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai
yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen
kokemukseen tai yleistietoon
perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää
pääajatukset, avainsanat ja
tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.
Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja
myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään
liittyvistä itseään kiinnostavista
todellisista tai kuvitteellisista
aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa
sekä joitakin yleisiä fraaseja ja
idiomeja. Oppilas osaa soveltaa
useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

Ranska ja saksa, A -oppimäärä
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.
Kieltenopetus 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 vahvistetaan
tarjoamalla mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.

Opetuksen tulee 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. Oppilas osaa myös hakea osaamillaan kielillä tietoa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan
aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen
kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön
monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa.
Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
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 kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi
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. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä

noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita 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 vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan 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.

llmiöpohjainen oppiminen
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.

Laaja-alainen osaaminen
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen


Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.



Vahvistetaan oppilaan taitoa löytää tarkoituksenmukaisia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä ja apuvälineitä.



Opitaan käyttämään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti ja vertailemaan tuttuja
kieliä niiden avulla.



Harjoitellaan päättelemään säännönmukaisuuksia ja soveltamaan sääntöjä kielen
oppimisessa.



Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja haasteet kielenoppijana ja asettamaan
omia tavoitteita.



Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa





Tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kielen oppijaksi.
Ohjataan oppilasta käyttämään kieltä myös vapaa-ajan yhteyksissä.
Ymmärretään kielen osaamisen merkitys jatko-opintojen ja työn kannalta.

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu



Ymmärretään viestinnän kulttuurisidonnaisuus.
Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta
eri kulttuurien vertailuun.



Syvennetään taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla.

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot





Kielitiedon käsitteitä harjoitellaan yhteistoiminnallisesti.
Kehitetään sosiaalisia taitoja esim. vertaisoppimisen kautta.
Opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä kielenopiskelun tukena.
Syvennetään kielitiedon käsitteiden käyttöä kielen oppimisen apuna.

L4 – Monilukutaito





Harjoitellaan kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä.
Harjoitellaan itsensä ilmaisemista erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä.
Ymmärretään, että viestinnän keinot vaihtelevat tavoitteen ja kontekstin mukaan.
Opitaan viestintästrategioita monipuolisen, myös autenttisen, materiaalin kautta.



Harjoitellaan viestintästrategioita (tuottamisstrategiat, välttämisstrategiat,
saavutusstrategiat, vuorovaikutusstrategiat) erilaisissa yhteyksissä ja
ympäristöissä.



Kriittistä lukutaitoa kehitetään edelleen oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa
yhteyksissä.



Harjoitellaan tekstien tulkintataitoja oppilaille merkityksellisissä yhteyksissä.

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen



Hyödynnetään teknologiaa apuvälineenä omassa tuottamisessa.
Käytetään teknologiaa yhteistoiminnallisessa tuottamisessa.

Vuosiluokan 7 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet
Laajaalainen
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan
L1, L2
kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurien välistä toimintakykyään.
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
L1, L2
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa.
Opetuksen tavoitteet

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa
kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena.
Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
kieltä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia.

L1, L3

L1, L3

L1

Sisällöt

Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta
(esim. kulttuurin vaikutus sanastoon).
Kerrataan kohdekielen levinneisyys ja sen
syyt.
Laajennetaan autenttisten
toimintaympäristöjen tuntemusta.
Hyödynnetään blogeja,
sähköpostiviestintää sekä erilaisia
foorumeita verkossa.
Hyödynnetään Helsingissä toimivia
kohdekielisiä urheiluseuroja, yhdistyksiä ja
erilaisia kulttuuri-toimijoita.
Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys
kohdekielen opiskelun kannalta. esim.
luokittelut, sanaluokat, aikamuodot.

Opitaan asettamaan tavoitteita ja
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja
yhteistyössä. Ymmärretään teknologian
merkitys omassa kielen opiskelussa.
Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja
kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä.
Tutustutaan erilaisiin
oppimisympäristöihin ja opitaan löytämään
tarkoituksenmukaisia työkaluja oppimisen
tueksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita
sekä toimimaan niissä aloitteellisesti.

L4

Harjoitellaan arkipäiväisissä
vuorovaikutustilanteissa tarvittavia
rakenteita ja fraaseja, lähtökohtana
oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan
niiden soveltamista uusissa tilanteissa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä syventämään
taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota.
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön
viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja
asenteiden esiin tuomista
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita
erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä
asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja
keskeisen sisällön ymmärtämistä.

L4, L6

Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin
viestintätilanteissa, joissa ei ymmärrä
kaikkea. Opitaan pyytämään selvennystä
ja toistoa.

L2

Vertaillaan Suomen ja kohdekielisten
maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia
viestintätapoja.

L4

Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin
liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa.
Harjoitellaan avainsanojen löytämistä
liittyen esim. kotiin, perheeseen,
harrastuksiin

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

L5, L6

Laajennetaan sanaston ja rakenteiden
hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen
keskeisiä fraaseja ja idiomeja.
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja
niiden soveltamista uusissa tilanteissa.

Vuosiluokan 8 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet
Laaja-alainen
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Opetuksen tavoitteet

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan
kielen asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä toimintakykyä.
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan
maailmankuvaa.

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.
Kielenopiskelutaidot

L1, L3

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieltä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin
välittyminen.

L1, L3

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan.

L1, L2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa

Sisällöt
Syvennetään tuntemusta kielen ja
kulttuurin suhteesta.
Tutkitaan kohdekielen asemaa
nykymaailmassa.
Ohjataan oppilasta valitsemaan
itseään kiinnostavia kohdekielisiä
sisältöjä esim. oman
harrastuksensa piiristä.
Syvennetään kielitiedon käsitteiden
hallintaa ja opitaan vertailemaan
niiden avulla eri kieliä.

Opitaan asettamaan tavoitteita ja
kokeillaan erilaisia oppilaita
motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
Ymmärretään teknologian merkitys
omassa kielen opiskelussa.
Harjoitellaan itsearviointia,
vertaisarviointia sekä kannustavan
palautteen antamista toiselle.
Opitaan laajentamaan sana- ja
ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri
työkaluja käyttäen.
Kannustetaan rohkeuteen ja
luovuuteen kielenkäytössä.

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan
niissä aloitteellisesti.

L4

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan
käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja
muuta kompensaatiota.
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin
tuomista.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

L4, L6

L2

Harjoitellaan erilaisia
viestintätilanteita ja niihin liittyviä
kulttuurisia piirteitä.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista
hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

L4

Harjoitellaan oppilaan omaan
elämänpiiriin
ja
yleistietoon
liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.
Harjoitellaan pääkohtien löytämistä
laajemmistakin teksteistä, jotka
liittyvät omaan kouluun, Helsinkiin ja
Suomeen.

L5, L6

Laajennetaan sanaston ja
rakenteiden hallintaa ja opetellaan
lisää kohdekielen keskeisiä fraaseja
ja idiomeja.
Vahvistetaan idiomaattisten
ilmausten tuntemusta ja
harjoitellaan niiden käyttöä
puheessa ja kirjallisessa
viestinnässä.
Harjoitellaan ääntämisen
perussääntöjä ja niiden soveltamista
uusissa tilanteissa.
Harjoitellaan intonaatiota.

Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä
oppilaan omaan elämänpiiriin
liittyvissä tilanteissa.
Oman harrastuksen esittely
(laajemmin kuin ala-asteella), kuten
esim. jalkapalloharrastuksen edut.
Harjoitellaan oman viestin
selittämistä ja muotoilua toisin
sanoin, kun puhekumppani ei
ymmärrä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja
ääntämisen perussääntöihin.

Vuosiluokan 9 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet
Laaja-alainen
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia
L1, L2
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja
ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää
kulttuurien välistä toimintakykyään.
Opetuksen tavoitteet

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa.

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa
kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena.
Kielenopiskelutaidot

L1, L3

Sisällöt
Syvennetään ja jaetaan tietoa
kohdekielen eri varianteista ja maista,
joissa kohdekieli on yhteiskunnan
keskeisin käytetty kieli. Otetaan selvää
näiden maiden kulttuureista ja
elämänmuodoista.
Ohjataan oppilasta näkemään
mahdollisuudet, joita kohdekielen
osaaminen avaa hänen omiin
kiinnostuksen kohteisiin liittyen.
Syvennetään kielitiedollista osaamista
sana-, lause- ja tekstitasolla.

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan oppimistaan
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen,
jossa tärkeintä on viestin välittyminen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan.

L1, L3

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan
L4
monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita
sekä toimimaan niissä aloitteellisesti.
T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen
L4, L6
viestintätilanteessa sekä syventämään
taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja
täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota.
T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota
L2
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön
viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja
asenteiden esiin tuomista.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita
L4
erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä
asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata
käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja
keskeisen sisällön ymmärtämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

L5, L6

Opitaan asettamaan tavoitteita ja
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja
yhteistyössä.
Ymmärretään teknologian merkitys
omassa kielen opiskelussa.
Oppilaat arvioivat itseään ja antavat
palautetta toisilleen kannustavassa
ilmapiirissä.
Vahvistetaan oppilaan käsitystä itsestään
aktiivisena, oma-aloitteisena
kielenoppijana.
Ohjataan
oppilasta
näkemään
mahdollisuudet,
joita
kohdekielen
osaaminen avaa tulevaisuuteen liittyen.
Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja
kommunikoimaan keskustelukumppania
arvostavalla tavalla.
Opitaan olemaan aloitteellinen
puhekumppani ja käyttämään
viestinnässä sekä verbaalisia keinoja että
eleitä ja kehonkieltä.
Vahvistetaan taitoa viestiä tilanteeseen
sopivalla poliittisesti korrektilla tavalla.

Harjoitellaan oppilaan omaan
elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa.
Opitaan löytämään pääkohdat ja tärkeitä
yksityiskohtia laajemmistakin
konteksteista, kuten. mainokset, tvsarjat,
artikkelit, novellit, romaanit.
Laajennetaan sanaston ja rakenteiden
hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen
keskeisiä fraaseja ja idiomeja.
Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten
tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä
puheessa ja kirjallisessa viestinnässä.
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä
ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa.
Harjoitellaan intonaatiota.

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Sisältöalueet Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
S1
Kielten statuksiin
pohtia opiskeltavan kielen
liittyvien kysymysten
asemaan liittyviä arvoja ja
huomaaminen ja
ilmiöitä, ja antaa oppilaalle
kulttuurienvälinen
valmiuksia kehittää
toimintakyky
kulttuurien välistä
toimintakykyään
T2 kannustaa löytämään
S1
Maailmankansalaisen
kiinnostavia kohdekielisiä
taitojen kehittyminen
toimintaympäristöjä, jotka
opiskeltavaa kieltä
laajentavat oppilaan
käyttämällä
maailmankuvaa
T3 ohjata oppilasta
S1
Kielellinen päättely
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena
Opetuksen tavoite

Arvosanan kahdeksan
osaaminen
Oppilas osaa pohtia opiskeltavan
kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia
kohdekielisissä
toimintaympäristöissä.
Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä
kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee
kohdekielen keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
S4
Tavoitteiden
Oppilas osaa asettaa omia
asettaminen, oppimisen kielenopiskelutavoitteitaan ja
asettamaan tavoitteita,
reflektointi ja yhteistyö
arvioida opiskelutapojaan. Oppilas
hyödyntämään monipuolisia
osaa toimia
tapoja oppia kieliä ja
vuorovaikutustilanteessa toisia
arvioimaan oppimistaan
kannustaen.
itsenäisesti ja yhteistyössä
sekä ohjata oppilasta
myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen
T5 tukea oppilaan
S4
Elinikäisen
Oppilas huomaa, mihin hän voi
itsenäisyyttä ja taitoa
kielenopiskelun
käyttää kielitaitoaan myös koulun
soveltaa luovasti
valmiuksien
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten
kielitaitoaan sekä kehittää
kehittyminen
hän voi käyttää taitoaan koulun
elinikäisen kieltenopiskelun
päätyttyä.
valmiuksiaan
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso A2.2
T6 rohkaista oppilasta
S3
Vuorovaikutus
Oppilas selviää jo kohtalaisesti
erilaisissa tilanteissa
monenlaisista jokapäiväisistä
harjoittelemaan monenlaisia
viestintätilanteista. Oppilas pystyy
jokapäiväisiä
enenevässä määrin olemaan
viestintätilanteita sekä
aloitteellinen viestintätilanteessa.
toimimaan niissä
aloitteellisesti
T7 ohjata oppilasta olemaan
S3
Viestintästrategioiden
Oppilas osallistuu enenevässä
aktiivinen
käyttö
määrin viestintään käyttäen
tarvittaessa vakiosanontoja
viestintätilanteessa sekä
pyytäessään tarkennusta
syventämään taitoaan
avainsanoista. Oppilas joutuu
käyttää kohdekielisiä
pyytämään toistoa tai selvennystä
viestinnän keinoja,
silloin tällöin ja käyttää esim.
vakiintuneita fraaseja, kiertolähikäsitettä tai yleisempää
ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä
(koira/eläin tai talo/mökki)
T8 ohjata oppilasta
kiinnittämään huomiota
kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja
asenteiden esiin tuomista

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A2.2
T9 tarjota oppilaalle S3
Tekstien tulkintataidot
hyvin mahdollisuuksia tulkita
summittaisesti
myös asiapuheen pääkohtia,
tunnistaa
usein ympärillään käytävän
joista
hankitaan tietoa, ja
ohjata käyttämään pääasiat
tuttua
sanastoa
tulkinnassa päättelytaitoa ja
sisältävästä
keskeisen sisällön tai hitaasta
puheesta. Oppilas
ymmärtämistä päätellä
tuntemattomien

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A2.1
T10 tarjota oppilaalle
S3
Tekstien tuottamistaidot
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös
keskeisiin rakenteisiin ja
ääntämisen perussääntöihin

Oppilas osaa käyttää kieltä
yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden
ja asenteiden asianmukaiseen
ilmaisemiseen. Oppilas pystyy
keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia
ja perustason viestintärutiineja.
Oppilas pystyy seuraamaan
selväpiirteisen erilaisia tekstejä,
selväpiirteisiä asiatekstejä,
keskustelun aiheen, ymmärtää
yleiskielisestä tekstistä
osaa
sanojen
merkityksiä
asiayhteydestä.
Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen yksinkertaisia lauseita ja
konkreettista sanastoa.
Oppilas osaa helposti
ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita.
Oppilas osaa soveltaa joitakin
ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

Espanja, ranska, saksa tai venäjä, valinnainen B2 -oppimäärä
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.
Kieltenopetus 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 vahvistetaan
tarjoamalla mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja työtapoja.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetuksen tulee 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. Oppilas osaa myös hakea osaamillaan kielillä tietoa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta
oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat
ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille
tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä
käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
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 kieltä
entuudestaan osaaville.

Oppilaan oppimisen arviointi
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. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä
noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
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 vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen B2-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.

llmiöpohjainen oppiminen
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.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen


Vahvistetaan oppilaan kielitietoon liittyviä ajattelun taitoja harjoittelemalla kielellistä
päättelykykyä ja yhteyksien tekemistä uuden kielen ja aiemmin opittujen kielten
välillä.

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu


Tutustutaan Helsingin tarjontaan kotikansainvälisyyden kannalta.

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot


Ymmärretään säännöllisen harjoittelun merkitys uuden kielen oppimisessa.



Opitaan ottamaan vastuuta oppimisesta ja opiskelun suunnittelusta.



Vahvistetaan oppilaan valmiuksia erilaisten teknologisten ympäristöjen
hyödyntämiseen myös uudessa oppiaineessa.

L4 – Monilukutaito


Harjoitellaan monilukutaidon tavoitteita opiskelemalla vuorovaikutuksen erityispiirteitä
verrattuna omaan kulttuuriin, esimerkiksi erilaiset tavat, eleet, vuorovaikutussäännöt,
kohteliaisuus arkisessa vuorovaikutuksessa.



Kielten rekistereihin liittyen opetellaan esimerkiksi sinuttelun ja teitittelyn ero.



Tutustutaan ei-kielellisen viestinnän merkitykseen kohdekulttuurissa, esim. erilaiset
tervehtimistavat (kättely, poskisuukot jne.).



Käytetään oppimisen mallina monipuolisesti erilaisia tekstityyppejä ja lähteitä
(kuvat, yksinkertaiset dialogit, laulut, videot jne.) tavoitetasolle soveltuen.



Voidaan hyödyntää kielitaitoa kansainvälisessä kanssakäymisessä tvt:n avulla
(blogit, keskusteluryhmät, omien tuotosten tekeminen yhdessä verkossa jne.).



Tutustutaan eri tekstityyppeihin ja opitaan hyödyntämään niitä oppimisen tukena.



Tulkitaan erilaisia, arkielämään liittyviä tekstityyppejä.



Käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttisia tekstejä (ravintolan ruokalistat,
aikataulut, mainokset, säätiedotukset, kyltit jne.).

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen


Käytetään tvt:n tarjoamia mahdollisuuksia suullisen ilmaisun harjoittelussa ja sen
arvioinnissa (ääntämisen mallintaminen erilaisilla sovelluksilla, äänitykset).






Kirjoittamista harjoitellaan myös sähköisesti ja verkossa olevia apuvälineitä
käyttäen.
Syvennetään jo opittuja tvt-taitoja tekstien tuottamisessa koulussa ja kotona.
Harjoitellaan sähköisten sanakirjojen ja käännössovellusten käyttöä kriittisesti.
Tiedonhaussa osaa kyseenalaistaa lähteen luotettavuuden ja tarkistaa tietoja
useammasta lähteestä.

Vuosiluokalle 8 soveltuvat tavoitteet sekä sisältöalueet
Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen
osaaminen Sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan
uuden opiskeltavan kielen suhde
aiemmin opiskelemiinsa kieliin,
tutustumaan kyseisen kielen
kielialueeseen ja elämänmuodon
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea
oppilaan kielellisen päättelykyvyn,
uteliaisuuden ja monikielisyyden
kehittymistä

L1, L2, L4

Tutkitaan opiskeltavan kielen luonteenomaisia
piirteitä ja vertaillaan sitä aiemmin opiskeltuihin
kieliin; muodostetaan käsitys lähisukukielistä ja
kielen levinneisyydestä.
Pohditaan ennakkokäsityksiä kohdekieleen ja
kulttuuriin liittyen.

S2 Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä
oppimista ja oman kielivarannon
karttumista, ohjata oppilasta löytämään
itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten
sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan
myös oppituntien ulkopuolella

L3

Pohditaan, miten parhaiten opitaan uutta kieltä ja
kokeillaan erilaisia oppimisstrategioita. Mietitään,
missä itse voisi käyttää uutta kieltä koulun
ulkopuolella. Pohditaan, miten kohdekieli näkyy
omassa arjessa.
Annetaan vinkkejä siitä, mistä oppilas voi oppia
kieltä myös koulun ulkopuolella (musiikki, tv-sarjat,
elokuvat jne.).
Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja
vastaanottamaan palautetta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia
harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

L4

Harjoitellaan puhutun ja luetun tekstin
ymmärtämistä ja puhumista epämuodollisissa
tilanteissa. Aihepiirit keskittyvät oppilaan kaikkein
lähimpään piiriin, esimerkiksi itsestä ja perheestä
kertominen.
Harjoitellaan hyvin lyhyiden, yksinkertaisten
lauseiden kirjoittamista sekä uudelle kielelle
tyypillisiä äänteitä ja intonaatiota.

T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

L4

Harjoitellaan alusta asti ilmaisemaan itseä
rohkeasti vähäiselläkin kielitaidolla.
Opitaan yksinkertaisimmat puheviestintään liittyvät
strategiat (huomion pyytäminen, jotta voi kysyä
jonkun yksinkertaisen tiedon; avun pyytäminen
keskustelussa jne.).
Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja
muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan
ääntämään luontevasti.

T5 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

L4, L6

Harjoitellaan kohteliaiden ilmausten käyttöä
oppilasta lähellä olevissa tilanteissa, esimerkiksi
luokassa, tai yksinkertaisissa matkailutilanteissa
esimerkiksi ravintolassa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

L4

Opetellaan puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan
kohdekieltä monista aiheista (esim. minä itse,
koulu, perhe, harrastukset). Aiheita voidaan valita
myös yhdessä.

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia
harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista
kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen
ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin
rakenteisiin

L5

Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista hyvin
yksinkertaisissa, oppilasta lähellä olevista
aihepiireistä, kiinnittäen huomiota ääntämiseen.

Vuosiluokalle 9 soveltuvat tavoitteet sekä sisältöalueet
Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen
osaaminen Sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden
opiskeltavan kielen suhde aiemmin
opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea
oppilaan kielellisen päättelykyvyn,
uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

L1, L2, L4

Tutkitaan opiskeltavan kielen luonteenomaisia
piirteitä ja vertaillaan sitä aiemmin opiskeltuihin
kieliin; muodostetaan käsitys lähisukukielistä ja
kielen levinneisyydestä.

L3

Kartoitetaan parhaita tapoja oppia kieltä.
Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista
ja vastaanottamista.

S2 Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta näkemään
opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä
oppimista ja oman kielivarannon karttumista,
ohjata oppilasta löytämään itselleen ja
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia
kieliä ja kannustaa häntä käyttämään
vähäistäkin taitoaan myös oppituntien
ulkopuolella

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso A1.3
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella
eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja
kirjallista vuorovaikutusta

T4 tukea oppilasta kielellisten
viestintästrategioiden käytössä

T5 auttaa oppilasta laajentamaan
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

L3, L5

Laajennetaan puhutun ja luetun tekstin
ymmärtämistä tarpeen mukaan, kielestä
riippuen, muodollisempaan kielenkäyttöön
(esim. teitittely erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa). Aihepiirit voivat
käsitellä harrastuksia, vapaa-aikaa ja elämää
kohdekielisissä maissa.

L4

Tutustutaan erilaisista aihepiireistä kertoviin
teksteihin, joiden valinnassa huomioidaan
opiskeltavan kielen maantieteellinen
levinneisyys ja asema.

L4, L6

Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä
muodollisemmissa arkipäivän tilanteissa
kohdekulttuurissa soveliaalla tavalla.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A1.3
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan
ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

L4

Valitaan yhdessä tavoitetasolle sopivia tekstejä,
huomioiden kohdekielen monimuotoisuus sekä
oppilaiden kiinnostuksen kohteet.
Tutustutaan sanatasolla kielen erilaisiin
variantteihin kohdekielissä maissa.

S3 kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A1.3
T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia
harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

L5

Harjoitellaan omaa tuottamista tutuista aiheista,
tavoitteena pienet arkipäivään liittyvät
keskustelut ja pienet kirjalliset viestit.

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta
S1
Opiskeltavan kielen
hahmottamaan uuden
aseman,
opiskeltavan kielen suhde
keskeisten
aiemmin opiskelemiinsa kieliin,
erityispiirteiden ja
tutustumaan kyseisen kielen
kielialueen
hahmottaminen
kielialueeseen ja
elämänmuodon/joihinkin
keskeisiin piirteisiin sekä tukea
oppilaan kielellisen
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja
monikielisyyden kehittymistä
Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta S2
Tavoitteiden Oppilas
opiskeltavan kielen
asettaminen,
taito osana elinikäistä oppimista
oppimisen
Oppilas
ja oman kielivarannon ja
yhteistyö huomaa,
ohjata oppilasta kielitaitoaan
myös
koulun löytämään
pohtia, miten
ikäkaudelleen parhaiten sopivia
hän
voi käyttää taitoaan
sekä päätyttyä. kannustaa häntä
käyttämään
oppituntien ulkopuolella
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa - Taitotaso A1.3
T3 järjestää oppilaalle
S3
Vuorovaikutus
tilaisuuksia harjoitella eri
erilaisissa tilanteissa
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta kielellisten
S3
Viestintästrategioiden
viestintästrategioiden käytössä
käyttö

T5 auttaa oppilasta
laajentamaan kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A1.3
T6 rohkaista oppilasta
S3
Tekstien tulkintataidot
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään kiinnostavia
puhuttuja ja kirjoitettuja
tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A1.2

Arvosanan kahdeksan
osaaminen
Oppilas tuntee opiskeltavan
kielen asemaa maailman kielten
joukossa
ja keskeisimpiä kielen
erityispiirteitä.
Oppilas osaa luonnehtia joitakin
opiskeltavan kielen kielialueen
kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

osaa arvioida omia näkemään
kielenopiskelutavoitteitaan ja
reflektointi opiskelutapojaan.
mihin hän voi käyttää karttumista,
itselleen ja ulkopuolella ja osaa
koulun tapoja oppia kieliä
vähäistäkin taitoaan myös

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.
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 osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa
rutiininomaisissa sosiaalisissa
tilanteissa.
Oppilas ymmärtää yksinkertaista,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas pystyy
löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä
tekstistä.

T7 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista
kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin
rakenteisiin

S3

Tekstien
tuottamistaidot

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. Oppilas
osaa hyvin suppean
perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja
peruskieliopin aineksia.

