TOINEN KOTIMAINEN KIELI SEKÄ VIERAAT KIELET
Ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
pohtia ruotsin
kansalliskielen asemaan
liittyviä ilmiöitä sekä
antaa oppilaalle
valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä
toimintakykyään
T2 kannustaa oppilasta
löytämään kiinnostavia
ruotsinkielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan
maailmankuvaa
T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle jäävä
osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Kieli- ja
kulttuuriympäristön ja
kielen merkityksen
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla ruotsin
kielen asemaa Suomessa ja
Pohjoismaissa sekä kuvata
kielen merkitystä yksilölle.

Oppilas osaa kuvailla ruotsin
kielen asemaa Suomessa ja
Pohjoismaissa ja maailman
kielten joukossa ja pohtia kielen
merkitystä yksilölle.

S1

Maailmankansalaisen
taitojen kehittyminen
ruotsin taitoa
hyödyntämällä

Oppilas osaa nimetä joitakin
ruotsinkielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
palvelevat hänen oppimistaan.

Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia
ruotsinkielisissä
toimintaympäristöissä.

Oppilas osaa kuvailla ruotsin
kielen asemaa Suomessa ja
Pohjoismaissa ja maailman
kielten joukossa ja pohtia kielen
merkitystä yksilölle. Oppilas osaa
kuvailla ja arvioida joitakin
suomenkielisen ja ruotsinkielisen
kulttuurin välisiä eroavuuksia ja
niiden syitä.
Oppilas osaa kuvata, miten hän
voi toimia joissakin omaa
oppimistaan edistävissä
ruotsinkielisissä ympäristöissä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista.
Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä
ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin
kielen keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt ruotsin
kielen keskeiset kielitiedon
käsitteet.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia kielenopiskelutavoitteita,

hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia
kieliä 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
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä
aloitteellisesti

S2

oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas toimii myönteisesti
vuorovaikutustilanteessa.

arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen

käyttää vaihtelevia tapoja oppia
ruotsia ja arvioida monipuolisesti
omia opiskelutapojaan. Oppilas
toimii vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa mainita joitakin
tapoja käyttää ruotsia koulun
ulkopuolella.

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää ruotsin taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää
taitoaan koulun päätyttyä.

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
käyttää ruotsin taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan monipuolisesti
koulun päätyttyä.

Taitotaso A2.2
T6 – T8
S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää joistakin
jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy toisinaan olemaan
aloitteellinen viestinnässä.

Oppilas selviää kohtalaisesti
monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy enenevässä määrin
olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta
olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan
käyttää kohdekielisiä
viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja,
kierto- ja täyteilmauksia ja
muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään turvautuen
harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai
selvennystä melko usein ja osaa
joskus käyttää lähikäsitettä tai
yleisempää käsitettä, kun ei
tiedä täsmällistä.

Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen
tarvittaessa vakiosanontoja
pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai
selvennystä silloin tällöin ja
käyttää esim. lähikäsitettä tai
yleisempää käsitettä, kun ei tiedä
täsmällistä (koira/eläin tai
talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta
kiinnittämään huomiota

S3

Viestinnän
kulttuurinen sopivuus

Oppilas selviytyy joistakin
sosiaalisista tilanteista, joissa

Oppilas osaa käyttää kieltä
yksinkertaisella tavalla kaikkein

Oppilas selviää melko
vaivattomasti monista
jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy olemaan aloitteellinen
monenlaisissa
viestintätilanteissa.
Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään, osaa pyytää
tarkennusta avainsanoista ja
varmistaa, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin. Oppilas osaa
satunnaisesti kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen.

Oppilas osaa käyttää kieltä
tiedonvaihtoon sekä

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
Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
laajenevasta aihepiiristä
kiinnittäen huomiota
myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

tuodaan esiin mielipiteitä tai
asenteita. Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaita ilmaisuja,
kuten tervehdyksiä tai
puhuttelumuotoja.

keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä
mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.
Taitotaso A2.2

mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, jos aihepiiri
on tuttu ja ymmärtää pääasiat
tuttua sanastoa sisältävästä
yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta.

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin
summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa
usein ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.
Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.
Taitotaso A2.1

Oppilas pystyy seuraamaan
selväpiirteisen asiapuheen
pääajatusta, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.
Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan
muutamista konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa.
Oppilas osaa keskeistä sanastoa
ja perustason rakenteita.
Oppilas osaa joskus soveltaa
joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

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.

Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen tavallista sanastoa,
perustason rakenteita ja
satunnaisesti vaativampiakin
ilmaisuja. Oppilas osaa usein
soveltaa ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
tutustumaan
pohjoismaiseen
kieliympäristöön sekä
Pohjoismaita yhdistäviin
arvoihin
T2 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

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
T4kannustaa ja ohjata

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle jäävä
osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Pohjoismaisen
kieliympäristön ja
arvojen
hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja
mainita jonkin Pohjoismaita
yhdistävän arvon.

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja
kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä
arvoja.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista.
Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä
ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin
kielen keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä
Pohjoismaissa puhutaan ja tietää
pääasiat kielten
sukulaissuhteista. Oppilas osaa
kuvata pohjoismaista
arvomaailmaa suhteessa
muuhun Eurooppaan.
Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt ruotsin
kielen kielitiedon käsitteet.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
ruotsin kielen
opiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
myönteisesti
vuorovaikutustilanteessa.

Oppilas osaa asettaa omia ruotsin
kielen opiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia ruotsin kielen
opiskelutavoitteita, käyttää
vaihtelevia tapoja oppia ruotsia
ja arvioida monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas toimii
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

S2

Elinikäisen

Oppilas osaa mainita joitakin

Oppilas huomaa, mihin hän voi

Oppilas osaa kertoa, mihin hän

oppilasta huomaamaan
mahdollisuuksia käyttää
ruotsin kieltä omassa
elämässään sekä
käyttämään ruotsia
rohkeasti erilaisissa
tilanteissa koulussa ja
koulun ulkopuolella.
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
T5 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

tapoja käyttää ruotsin kieltä
koulun ulkopuolella.

käyttää ruotsin kielen taitoaan
myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää
taitoaan koulun päätyttyä.

voi käyttää ruotsin kielen
taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso: A1.3
T6 – T7
S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

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

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy melko
vaivattomasti rutiininomaisista
viestintätilanteista.

T6 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu viestintään,
mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella.
Joutuu pyytämään selvennystä tai
toistoa hyvin usein.

Oppilas osallistuu viestintään
tarviten enää satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida enimmäkseen sanallisin
ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai
toistoa melko usein.

T7 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein
keskeisimpiin sanoihin ja
ilmauksiin käyttäen vielä paljon
apukeinoja. Oppilas osaa
pyytää toistamista ja
hidastamista sekä reagoida
pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin
tai muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas osaa käyttää muutamia
kielelle ja kulttuurille
tyypillisimpiä kohteliaisuuden
ilmauksia joissakin kaikkein
rutiininomaisimmissa
sosiaalisissa kontakteissa.

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

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään

Taitotaso A1.3
S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää hyvin suppeaa

Oppilas ymmärtää yksinkertaista,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua tekstiä ja

Oppilas ymmärtää tuttua
sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
kirjoitettua tekstiä ja selkeää

kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista erilaisista
aiheista kiinnittäen
huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

S3

tekstien
tuottamistaidot

kirjoitettua tekstiä ja hyvin
hidasta puhetta. Oppilas
tunnistaa tekstistä yksittäisiä
tietoja.

hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas pystyy
löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä
tekstistä.
A1.3

puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa tiedon lyhyestä
tekstistä.

Oppilas osaa hyvin rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa
opeteltuja ilmauksia, hiukan
keskeistä sanastoa ja joitakin
perustason lauserakenteita ja
pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen hyvin suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
kirjoittamaan hyvin
yksinkertaisia viestejä. Oppilas
ääntää harjoitellut ilmaisut
pääosin ymmärrettävästi.

Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja
ilmauksia, keskeistä sanastoa ja
perustason lauserakenteita ja
pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
yksinkertaisia viestejä. Oppilas
ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Oppilas osaa kohtalaisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja
ilmauksia, keskeistä sanastoa ja
perustason lauserakenteita ja
pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen melko suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
melko yksinkertaisia viestejä.
Oppilas ääntää harjoitellut
ilmaisut melko hyvin.

Äidinkielenomaisen ruotsin päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
pohtia ruotsin
kansalliskielen asemaan
liittyviä arvoja ja ilmiöitä
sekä vahvistaa oppilaan
taitoa ja halukkuutta
toimia monikielisissä ja –

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle jäävä
osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Kansalliskielten
aseman sekä
Pohjoismaisen kieli- ja
kulttuuriympäristön
hahmottaminen

Oppilas tietää, että jokaisella on
oikeus käyttää ja kehittää omaa
kieltään. Oppilaalla on jonkin
verran tietoa Suomen
kansalliskieliin liittyvistä
oikeuksista ja velvoitteista.
Oppilas tuntee ruotsin kielen

Oppilas tietää, että jokaisella on
oikeus käyttää ja kehittää omaa
kieltään. Oppilaalla on käsitys
Suomen kansalliskieliin liittyvistä
oikeuksista ja velvoitteista.
Oppilas tuntee ruotsin kielen
asemaa Suomessa ja

Oppilas tietää, että jokaisella on
oikeus käyttää ja kehittää omaa
kieltään. Oppilas osaa kuvata
tärkeimmät Suomen
kansalliskieliin liittyvät oikeudet
ja velvoitteet. Oppilas osaa
analysoida ruotsin kielen asemaa

kulttuurisissa
ympäristöissä
T2 kannustaa oppilasta
löytämään
mahdollisuuksia käyttää
ruotsin kieltä
monipuolisesti erilaisissa
yhteisöissä ja
toimintaympäristöissä
T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia
ruotsin 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

asemaa Suomessa.

Pohjoismaissa ja maailman
kielten joukossa.
Oppilas osaa käyttää, tuottaa ja
jakaa ruotsinkielistä materiaalia
muiden kanssa.

Suomessa ja Pohjoismaissa ja
maailman kielten joukossa.
Oppilas osaa käyttää, tuottaa ja
jakaa ruotsinkielistä materiaalia
muiden kanssa. Oppilas osaa
kuvata, miten hän voi toimia
ruotsinkielisissä yhteisöissä tai
toimintaympäristöissä.

S1

Ruotsin taidon
hyödyntäminen

Oppilas osaa käyttää ja jakaa
ruotsinkielistä materiaalia
muiden kanssa.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista.
Oppilas tuntee ruotsin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä
ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin
kielen keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä ruotsin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt ruotsin
kielen kielitiedon käsitteet.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
ruotsin kielen
opiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa
toimia myönteisesti
vuorovaikutustilanteessa.

Oppilas osaa asettaa omia ruotsin
kielen opiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia ruotsin kielen
opiskelutavoitteita, käyttää
vaihtelevia tapoja oppia ruotsia
ja arvioida monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas toimii
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa mainita joitakin
tapoja käyttää ruotsin kieltä
koulun ulkopuolella.

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

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
voi käyttää ruotsin kielen
taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun

päätyttyä.
Karttuva kielitaito, taito
toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
toimimaan monissa
erilaisissa
viestintätilanteissa, joissa
aiheet voivat olla jo melko
vaativia

Taitotaso B1.2
T6 – T8
S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan
puheenvuoron ottamista,
keskusteluun tai
kirjalliseen viestintään
liittymistä ja
neuvottelemaan
merkityksestä

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

T8 ohjata oppilasta
kiinnittämään huomiota
viestinnän
muodollisuusasteeseen,
harjoittelemaan viestintää
käyttäen erilaisia
tekstilajeja (kuten blogit,
haastattelut) sekä
ottamaan viestinnässä
huomioon
kulttuurienvälisen
vuorovaikutustaidon
vaatimukset
Karttuva kielitaito, taito
tulkita tekstejä

S3

Viestinnän
kulttuurinen sopivuus

Oppilas pystyy opettajan tai
oppilastovereiden tukemana
apuneuvoja käyttäen
osallistumaan viestintään melko
vaivattomasti myös joissakin
vaativammissa
viestintätilanteissa, kuten
viestittäessä ajankohtaisesta
tapahtumasta.
Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen tuttua aihetta
käsittelevässä
vuorovaikutustilanteessa
käyttäen sopivaa ilmausta.
Oppilas pystyy satunnaisesti
korjaamaan väärinymmärryksiä
sekä neuvottelemaan
tuntemattomien ilmausten
merkityksestä.

Oppilas pystyy osallistumaan
viestintään melko vaivattomasti
myös joissakin vaativammissa
viestintätilanteissa, kuten
viestittäessä ajankohtaisesta
tapahtumasta.

Oppilas pystyy osallistumaan
viestintään vaivattomasti myös
monenlaisissa vaativammissa
viestintätilanteissa, kuten
viestittäessä ajankohtaisesta
tapahtumasta.

Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen tuttua aihetta
käsittelevässä
vuorovaikutustilanteessa
käyttäen sopivaa ilmausta.
Oppilas pystyy korjaamaan
väärinymmärryksiä melko
luontevasti sekä neuvottelemaan
myös melko mutkikkaiden
asioiden merkityksestä.

Oppilas osaa käyttää erilaisiin
tarkoituksiin kieltä, joka ei ole
liian tuttavallista eikä liian
muodollista, tuntee tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt ja toimii
niiden mukaisesti.

Oppilas osaa käyttää erilaisiin
tarkoituksiin kieltä, joka ei ole
liian tuttavallista eikä liian
muodollista, tuntee tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt ja toimii
niiden mukaisesti. Oppilas pystyy
ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon tärkeimpiä
kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä
näkökohtia.

Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen tuttua tai
yleistajuista aihetta
käsittelevässä
vuorovaikutustilanteessa
käyttäen sopivaa ilmausta.
Oppilas pystyy korjaamaan
väärinymmärryksiä luontevasti
sekä neuvottelemaan myös
monien mutkikkaiden asioiden
merkityksestä.
Oppilas osaa käyttää erilaisiin
tarkoituksiin kieltä, joka ei ole
liian tuttavallista eikä liian
muodollista, tuntee tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt ja toimii
niiden mukaisesti. Oppilas osaa
pohtia kulttuurienvälisen
viestinnän näkökohtia ja pystyy
ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon tärkeimpiä
kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä
näkökohtia.

Taitotaso B1.2

T9 tarjota oppilaalle ja
etsiä yhdessä oppilaiden
kanssa monipuolisia ja
merkityksellisiä tekstejä,
jotka edellyttävät
päättelyä ja erilaisia
tekstinymmärtämisstrateg
ioita

Karttuva kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta
tuottamaan, tulkitsemaan
ja jakamaan tekstejä
melko vaativista aiheista
kiinnittäen huomiota
tekstilajien
monipuolisuuteen (myös
pienet esitelmät,
mielipidekirjoitukset,
tarinat), rakenteiden
monipuolisuuteen ja
hyvään hallintaan

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää
selväpiirteistä asiatietoa
sisältävää puhetta tutuista tai
melko yleisistä aiheista. Oppilas
ymmärtää pääkohdat ja
tärkeimmät yksityiskohdat
ympärillään käytävästä
laajemmasta muodollisesta tai
epämuodollisesta
keskustelusta.

Oppilas ymmärtää selväpiirteistä
asiatietoa sisältävää puhetta
tutuista tai melko yleisistä
aiheista ja selviää myös jonkin
verran päättelyä vaativista
teksteistä. Oppilas ymmärtää
pääkohdat ja tärkeimmät
yksityiskohdat ympärillään
käytävästä laajemmasta
muodollisesta tai
epämuodollisesta keskustelusta.
Taitotaso B1.2

Oppilas ymmärtää selväpiirteistä
asiatietoa sisältävää puhetta
yleisistä aiheista ja selviää myös
jonkin verran päättelyä
edellyttävistä tai muulla tavoin
mutkikkaista teksteistä. Oppilas
ymmärtää pääkohdat ja
useimmat yksityiskohdat
ympärillään käytävästä
laajemmasta muodollisesta tai
epämuodollisesta keskustelusta.

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas osaa kertoa tavallisista,
konkreeteista aiheista
suhteellisen vaivattomasti.
Oppilas pystyy kirjoittamaan
henkilökohtaisia ja
julkisempiakin viestejä. Oppilas
käyttää kohtalaisen laajaa
sanastoa ja tavallisia idiomeja
sekä monenlaisia rakenteita ja
mutkikkaitakin lauseita.

Oppilas osaa kertoa tavallisista,
konkreeteista aiheista kuvaillen,
eritellen ja vertaillen ilmaisten
itseään suhteellisen
vaivattomasti. Oppilas pystyy
kirjoittamaan henkilökohtaisia ja
julkisempiakin viestejä ja
ilmaisemaan ajatuksiaan myös
joistakin kuvitteellisista aiheista.
Oppilas käyttää kohtalaisen laajaa
sanastoa ja tavallisia idiomeja
sekä monenlaisia rakenteita ja
mutkikkaitakin lauseita.

Oppilas osaa kertoa tavallisista,
konkreeteista aiheista kuvaillen,
eritellen ja vertaillen ilmaisten
itseään hyvin vaivattomasti.
Oppilas pystyy kirjoittamaan
henkilökohtaisia ja
julkisempiakin viestejä ja
ilmaisemaan ajatuksiaan myös
monenlaisista kuvitteellisista
aiheista. Oppilas käyttää laajaa
sanastoa, tavallisia ja hiukan
harvinaisempiakin idiomeja sekä
monenlaisia rakenteita ja
mutkikkaita lauseita.

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja kielitietoisuuteen

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle jäävä
osaaminen

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

S1

Kielten statuksiin
liittyvien kysymysten
huomaaminen ja
kulttuurienvälinen
toimintakyky

Oppilas osaa kuvata
pääpiirteittäin, missä englantia
puhutaan ja mainita englannin
levinneisyyden syitä sekä
pohtia englannin kielen
asemaan, variantteihin ja
arvostukseen liittyviä ilmiöitä.

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
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

S1

Maailmankansalaisen
taitojen kehittäminen
englannin kieltä
hyödyntämällä

Oppilas osaa mainita joitakin
englanninkielisiä
toimintaympäristöjä, joita hän
voi käyttää oppimisensa
tukena.

Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista toimia ja oppia
englanninkielisissä
toimintaympäristöissä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista.
Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä
englannin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee
englannin kielen keskeisiä
kielitiedon käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä englannin kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt englannin
kielen keskeiset kielitiedon
käsitteet.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia kielenopiskelutavoitteita,

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,

Oppilas osaa kuvata
pääpiirteittäin, missä englantia
puhutaan ja kertoa englannin
levinneisyyden tärkeimmät syyt
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.
Oppilas osaa arvioida kriittisesti
englannin asemaa
maailmankielenä.
Oppilas osaa kuvata, miten hän
voi käyttää joitakin
englanninkielisiä
toimintaympäristöjä oman
oppimisensa tukena.

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
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
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

S2

oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
myönteisesti.

arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

käyttää vaihtelevia tapoja oppia
englantia ja arvioida
monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas toimii
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa mainita joitakin
tapoja käyttää englantia koulun
ulkopuolella.

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää englannin taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää
taitoaan koulun päätyttyä.

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
käyttää englannin taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan monipuolisesti
koulun päätyttyä.

Taitotaso B1.1
T6 – T8
S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää kohtalaisesti
monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista ja osoittaa
jonkin verran aloitteellisuutta
niissä.

Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja
ilmaisemaan mielipiteitään melko
vaivattomasti jokapäiväisissä
viestintätilanteissa.

Oppilas pystyy jonkin verran
osallistumaan viestintään myös
vaativammissa tilanteissa, kuten
keskusteltaessa ajankohtaisesta
tapahtumasta.

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen
viestinnän eri vaiheissa ja osaa
varmistaa, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin. Oppilas pystyy
satunnaisesti neuvottelemaan
tuntemattoman ilmauksen
merkityksestä.

Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän
eri vaiheissa ja osaa varmistaa,
onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää
tai korvata tuntemattoman sanan
tai muotoilla viestinsä uudelleen.
Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien
merkityksistä.

Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen viestinnän eri
vaiheissa ja osaa varmistaa, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin, korjata
väärinymmärryksiä sekä kiertää
tai korvata tuntemattoman
sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy
neuvottelemaan
tuntemattomien ja joskus
mutkikkaidenkin ilmauksien

T8 auttaa oppilasta
tunnistamaan viestinnän
kulttuurisia piirteitä ja
tukea oppilaiden
rakentavaa
kulttuurienvälistä
viestintää
Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia kuulla ja
lukea monenlaisia
itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja yleistajuisia
tekstejä erilaisista
lähteistä sekä tulkita niitä
käyttäen erilaisia
strategioita

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

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt. Oppilas
ottaa joskus huomioon
kulttuurisiin käytänteisiin
liittyviä näkökohtia.

Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan
vuorovaikutuksessaan huomioon
joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

merkityksistä.
Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät
kohteliaisuussäännöt ja osaa
kiinnittää huomiota kielenkäytön
muodollisuuteen. Oppilas pystyy
ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon tärkeimmät
kulttuuriset käytänteet.

Taitotaso B1.1
S3

Tekstien tulkintataidot

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 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 ymmärtää pääasiat ja
useita yksityiskohtia hieman
vaativammasta
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.

Taitotaso B1.1
S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat
jokapäiväiseen elämään
liittyvistä itseään kiinnostavista
aiheista käyttäen tavanomaista
sanastoa ja rakennevalikoimaa
sekä joitakin yleisiä fraaseja ja
idiomeja. Oppilas osaa soveltaa
joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

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.

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat
ja useita yksityiskohtia erilaisista
jokapäiväiseen elämään
liittyvistä itseään kiinnostavista
todellisista tai kuvitteellisista
aiheista käyttäen laajaa sanastoa
ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä
fraaseja ja idiomeja. Oppilas
osaa soveltaa useita ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
pohtia opiskeltavan kielen
asemaan liittyviä arvoja ja
ilmiöitä, ja antaa
oppilaalle valmiuksia
kehittää kulttuurien
välistä toimintakykyään
T2 kannustaa löytämään
kiinnostavia kohdekielisiä
toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan
maailmankuvaa
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
kieliä ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti ja

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle jäävä
osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Kielten statuksiin
liittyvien kysymysten
huomaaminen ja
kulttuurienvälinen
toimintakyky

Oppilas osa kuvata
pääpiirteittäin opiskeltavan
kielen asemaa maailmassa.

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan
kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

Oppilas osaa kuvata kriittisesti
opiskelemansa kielen asemaa ja
pohtia kielen ja kulttuurin
suhdetta.

S1

Maailmankansalaisen
taitojen kehittyminen
opiskeltavaa kieltä
käyttämällä

Oppilas osaa mainita joitakin
kohdekielisiä
toimintaympäristöjä.

Oppilas osaa tehdä havaintoja
mahdollisuuksista oppia
kohdekielisissä
toimintaympäristöissä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista.
Oppilas tuntee kohdekielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

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.

Oppilas osaa kuvata, miten hän
voi hyödyntää joitakin
kohdekielisiä
toimintaympäristöjä oman
oppimisensa tukena.
Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt kohdekielen
keskeiset kielitiedon käsitteet.

S4

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
myönteisesti.

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia kielenopiskelutavoitteita,
käyttää vaihtelevia tapoja oppia
kohdekieltä ja arvioida
monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas toimii

yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen
T5 kehittää oppilaan
itsenäisyyttä soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen
kieltenopiskelun
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä
aloitteellisesti

vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

S4

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa mainita jonkin
tavan käyttää kohdekieltä
koulun ulkopuolella.

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää kielitaitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten
hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
käyttää kohdekielen taitoaan
myös koulun ulkopuolella ja
arvioida realistisesti, miten hän
voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso A2.2
T6 – T8
S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää joistakin
jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy toisinaan olemaan
aloitteellinen viestinnässä.

Oppilas selviää kohtalaisesti
monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy enenevässä määrin
olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta
olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan
käyttää kohdekielisiä
viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja,
kierto- ja täyteilmauksia ja
muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään turvautuen
harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai
selvennystä melko usein ja
osaa joskus käyttää
lähikäsitettä tai yleisempää
käsitettä, kun ei tiedä
täsmällistä.

Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen
tarvittaessa vakiosanontoja
pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai
selvennystä silloin tällöin ja
käyttää esim. lähikäsitettä tai
yleisempää käsitettä, kun ei tiedä
täsmällistä (koira/eläin tai
talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta
kiinnittämään huomiota
kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön
viestinnässä, johon liittyy
mielipiteiden ja

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas selviytyy joistakin
sosiaalisista tilanteista, joissa
tuodaan esiin mielipiteitä tai
asenteita. Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaita ilmaisuja,
kuten tervehdyksiä tai

Oppilas osaa käyttää kieltä
yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä
mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen ilmaisemiseen.

Oppilas selviää melko
vaivattomasti monista
jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy olemaan aloitteellinen
monenlaisissa
viestintätilanteissa.
Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään, osaa pyytää
tarkennusta avainsanoista ja
varmistaa, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin. Oppilas osaa
satunnaisesti kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen.

Oppilas osaa käyttää kieltä
tiedonvaihtoon sekä
mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen

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
Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T10 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
laajenevasta aihepiiristä
kiinnittäen huomiota
myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

puhuttelumuotoja.

Oppilas pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.
Taitotaso A2.2

tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, jos
aihepiiri on tuttu ja ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin
summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa
usein ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.
Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.
Taitotaso A2.1

Oppilas pystyy seuraamaan
selväpiirteisen asiapuheen
pääajatusta, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.
Oppilas osaa usein päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan
muutamista konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa.
Oppilas osaa keskeistä
sanastoa ja perustason
rakenteita. Oppilas osaa joskus
soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

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.

Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen tavallista sanastoa,
perustason rakenteita ja
satunnaisesti vaativampiakin
ilmaisuja. Oppilas osaa usein
soveltaa ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Vieraan kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle jäävä

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä

osaaminen
Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

T2 edistää oppilaan taitoa
pohtia opiskeltavan kielen
asemaan liittyviä arvoja ja
ilmiöitä ja antaa oppilaille
valmiuksia kehittää
kulttuurienvälistä
toimintakykyään
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
T4 kannustaa ja ohjata
oppilasta huomaamaan
mahdollisuuksia käyttää
kohdekieltä omassa

osaaminen

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista. Oppilas
tuntee kohdekielen keskeisiä
kielitiedon käsitteitä.

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.

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä kohdekielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt kohdekielen
kielitiedon käsitteet.

S1

Kielten statuksiin
liittyvien kysymysten
huomaaminen ja
kulttuurienvälinen
toimintakyky

Oppilas osa kuvata
pääpiirteittäin opiskeltavan
kielen asemaa maailmassa.

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan
kielen asemaan liittyviä ilmiöitä,
kuten kielen levinneisyyttä ja
arvostusta.

Oppilas osaa analysoida ja
arvioida kriittisesti
opiskelemansa kielen asemaa ja
pohtia kielen ja kulttuurin
suhdetta.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
myönteisesti.

Oppilas osaa asettaa omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.
Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia kielenopiskelutavoitteita,
käyttää vaihtelevia tapoja oppia
kohdekieltä ja arvioida
monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas toimii
vuorovaikutustilanteessa toisia
kannustaen.

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa mainita jonkin
tavan käyttää kohdekieltä
koulun ulkopuolella.

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää kielitaitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten
hän voi käyttää taitoaan koulun

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
voi käyttää kohdekielen taitoaan
myös koulun ulkopuolella ja
arvioida realistisesti, miten hän

elämässään sekä
käyttämään kieltä
rohkeasti erilaisissa
tilanteissa koulussa ja
koulun ulkopuolella.
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
T5 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

päätyttyä.

voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso A1.3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

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

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy melko
vaivattomasti rutiininomaisista
viestintätilanteista.

T6 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu viestintään,
mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida suppein sanallisin
ilmauksin, pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella.
Joutuu pyytämään selvennystä tai
toistoa hyvin usein.

Oppilas osallistuu viestintään
tarviten enää satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida enimmäkseen sanallisin
ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai
toistoa melko usein.

T7 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein
keskeisimpiin sanoihin ja
ilmauksiin käyttäen vielä paljon
apukeinoja. Oppilas osaa pyytää
toistamista ja hidastamista sekä
reagoida pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin
tai muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas osaa käyttää muutamia
kielelle ja kulttuurille
tyypillisimpiä kohteliaisuuden
ilmauksia joissakin kaikkein
rutiininomaisimmissa
sosiaalisissa kontakteissa.

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

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä
T8 rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

S3

Taitotaso A1.3
S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää hyvin suppeaa
kirjoitettua tekstiä ja hyvin
hidasta puhetta. Oppilas
tunnistaa tekstistä yksittäisiä

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

Oppilas ymmärtää tuttua
sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
kirjoitettua tekstiä ja selkeää
puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa tiedon lyhyestä

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista erilaisista
aiheista kiinnittäen
huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien
tuottamistaidot

tietoja.

yksinkertaisen tiedon lyhyestä
tekstistä.
Taitotaso A1.3

tekstistä.

Oppilas osaa hyvin rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa
opeteltuja ilmauksia, hiukan
keskeistä sanastoa ja joitakin
perustason lauserakenteita ja
pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen hyvin suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
hyvin yksinkertaisia viestejä.
Oppilas ääntää harjoitellut
ilmaisut pääosin
ymmärrettävästi.

Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja
ilmauksia, keskeistä sanastoa ja
perustason lauserakenteita ja
pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa
ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä. Oppilas ääntää
harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Oppilas osaa kohtalaisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja
ilmauksia, keskeistä sanastoa ja
perustason lauserakenteita ja
pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen melko suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan
melko yksinkertaisia viestejä.
Oppilas ääntää harjoitellut
ilmaisut melko hyvin.

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

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

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle
jäävä osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Opiskeltavan kielen
aseman, keskeisten
erityispiirteiden ja
kielialueen
hahmottaminen

Oppilas tuntee opiskeltavan
kielen asemaa maailman
kielten joukossa ja
keskeisimpiä kielen
erityispiirteitä. Oppilas tietää
joitakin opiskeltavan kielen
kielialueen ilmiöitä.

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

Oppilas osaa kuvata
opiskeltavan kielen aseman
maailman kielten joukossa ja
pystyy määrittelemään
keskeisimpiä kielen
erityispiirteitä.
Oppilas osaa pohtia joitakin
opiskeltavan kielen kielialueen
kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

monikielisyyden
kehittymistä
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 sekä
kannustaa häntä
käyttämään vähäistäkin
taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
T4 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

T5 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen

S2

Tavoitteiden
asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas osaa
mainita jonkin tavan käyttää
kohdekieltä koulun
ulkopuolella.

S3

Oppilas osaa arvioida omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas
huomaa, mihin hän voi käyttää
kielitaitoaan myös koulun
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten
hän voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia kielenopiskelutavoitteita,
käyttää vaihtelevia tapoja oppia
kohdekieltä ja arvioida
monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas osaa
kertoa, mihin hän voi käyttää
kohdekielen taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso A1.3

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas selviytyy muutamasta
kaikkein yleisimmin toistuvasta
ja rutiininomaisesta
viestintätilanteesta
viestintäkumppanin tukemana.
Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein
keskeisimpiin sanoihin ja
ilmauksiin käyttäen vielä paljon
apukeinoja. Oppilas osaa
pyytää toistamista ja
hidastamista sekä reagoida
pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin
tai muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas osaa käyttää muutamia
kielelle ja kulttuurille
tyypillisimpiä kohteliaisuuden

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy melko
vaivattomasti rutiininomaisista
viestintätilanteista.

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
tarviten enää satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida enimmäkseen sanallisin
ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai
toistoa melko usein.

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia erilaisissa

kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä
T6 rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

ilmauksia joissakin kaikkein
rutiininomaisimmissa
sosiaalisissa kontakteissa.

rutiininomaisissa sosiaalisissa
tilanteissa.

sosiaalisissa tilanteissa.

Taitotaso A1.3
S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää hyvin suppeaa
kirjoitettua tekstiä ja hyvin
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.
Taitotaso A1.2

Oppilas ymmärtää tuttua
sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
kirjoitettua tekstiä ja selkeää
puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa tiedon lyhyestä
tekstistä.

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan
muutamasta tutusta asiasta
käyttäen hyvin suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista. Oppilas
ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut melko
ymmärrettävästi. Oppilas osaa
hyvin suppean perussanaston,
muutaman tilannesidonnaisen
ilmauksen ja hiukan
peruskieliopin aineksia.

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.

Oppilas pystyy kertomaan
useista tutuista ja itselleen
tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman lauseen
harjoitelluista aiheista. Oppilas
ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi.
Oppilas osaa suppean
perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja
peruskieliopin aineksia.

Saamen kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle
jäävä osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

ja kielitietoisuuteen
T1 edistää oppilaan taitoa
pohtia saamen kielen
asemaan
alkuperäiskansan kielenä
liittyviä arvoja ja ilmiöitä
sekä vahvistaa oppilaan
taitoa ja halukkuutta
toimia saamenkielisissä ja
saamelaiskulttuuria
vaalivissa ympäristöissä
T2 kannustaa oppilasta
löytämään
mahdollisuuksia käyttää
saamen kieltä erilaisissa
yhteisöissä ja
toimintaympäristöissä ja
löytää itseään kiinnostavia
saamelaiskulttuurin ja
saamelaisen
elämänmuodon sisältöjä
ja ilmiöitä
T3 ohjata oppilasta
havaitsemaan, millaisia
säännönmukaisuuksia
saamen kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan
muissa kielissä sekä
käyttämään kielitiedon
käsitteitä oppimisensa
tukena

Kielenopiskelutaidot
T4 rohkaista oppilasta
asettamaan tavoitteita,
hyödyntämään
monipuolisia tapoja oppia

S1

Kielten statuksiin
liittyvien kysymysten
huomaaminen ja
kulttuurienvälinen
toimintakyky

Oppilas tietää, että maailma on
kielellisesti ja kulttuurisesti
monimuotoinen ja että
jokaisella on oikeus käyttää ja
kehittää omaa kieltään. Oppilas
tietää, että saamen kielet ovat
alkuperäiskansan kieliä.

Oppilas tietää, että maailma on
kielellisesti ja kulttuurisesti
monimuotoinen ja että jokaisella
on oikeus käyttää ja kehittää
omaa kieltään. Oppilaalla on
käsitys saamen kielten asemasta
alkuperäiskansan kielinä.

Oppilas osaa kuvata maailman
kielellistä ja kulttuurista
monimuotoisuutta ja kielellisiä
oikeuksia. Oppilas osaa arvioida
saamen kielten asemaa
alkuperäiskansan kielinä.

S1

Saamen kielen taidon
hyödyntäminen

Oppilas tietää jonkin
saamenkielisen
toimintaympäristön.

Oppilas osaa kertoa, missä
saamen kielen taitoa voi
hyödyntää.

Oppilas osaa kuvata, miten hän
voi hyödyntää saamenkielistä
toimintaympäristöä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä saamen kielen
säännönmukaisuuksista.
Oppilas tuntee saamen kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä havaintojensa
perusteella johtopäätöksiä
saamen kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee saamen
kielen keskeisiä kielitiedon
käsitteitä.

Oppilas osaa tehdä
havaintojensa perusteella
johtopäätöksiä saamen kielen
säännönmukaisuuksista ja
soveltaa johtopäätöksiään sekä
verrata sitä, miten sama asia
ilmaistaan jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee hyvin
opinnoissa käsitellyt saamen
kielen keskeiset kielitiedon
käsitteet.

S2

Tavoitteiden
asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia
saamen kielen
opiskelutavoitteitaan ja
arvioida opiskelutapojaan.

Oppilas osaa asettaa omia
saamen kielen
opiskelutavoitteitaan ja arvioida
opiskelutapojaan. Oppilas osaa

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia saamen kielen
opiskelutavoitteita, käyttää
vaihtelevia tapoja oppia saamen

kieliä ja arvioimaan
oppimistaan itsenäisesti ja
yhteistyössä sekä ohjata
oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa
tärkeintä on viestin
välittyminen
T5 kehittää oppilaan o
itsenäisyyttä soveltaa
luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen
kieltenopiskelun
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
harjoittelemaan
monenlaisia jokapäiväisiä
viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä
aloitteellisesti

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun
valmiuksien
kehittyminen

Oppilas osaa toimia
vuorovaikutustilanteessa
myönteisesti.

toimia vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

kieltä ja arvioida monipuolisesti
omia opiskelutapojaan. Oppilas
toimii vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

Oppilas osaa mainita jonkin
tavan käyttää saamen kieltä
koulun ulkopuolella.

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää saamen kielen taitoaan
myös koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää
taitoaan koulun päätyttyä.

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
käyttää saamen kielen taitoaan
myös koulun ulkopuolella ja
arvioida realistisesti, miten hän
voi käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso A2.2
T6 – T8
S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää joistakin
jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy toisinaan olemaan
aloitteellinen viestinnässä.

Oppilas selviää kohtalaisesti
monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy enenevässä määrin
olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta
olemaan aktiivinen
viestintätilanteessa sekä
syventämään taitoaan
käyttää saamenkielisiä
viestinnän keinoja,
vakiintuneita fraaseja,
kierto- ja täyteilmauksia ja
muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään turvautuen
harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai
selvennystä melko usein ja
osaa joskus käyttää
lähikäsitettä tai yleisempää
käsitettä, kun ei tiedä
täsmällistä.

Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen
tarvittaessa vakiosanontoja
pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu
pyytämään toistoa tai
selvennystä silloin tällöin ja
käyttää esim. lähikäsitettä tai
yleisempää käsitettä, kun ei tiedä
täsmällistä (koira/eläin tai
talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta
kiinnittämään huomiota
kulttuurisesti sopivaan
kielenkäyttöön

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas selviytyy joistakin
sosiaalisista tilanteista, joissa
tuodaan esiin mielipiteitä tai
asenteita. Oppilas osaa käyttää

Oppilas osaa käyttää kieltä
yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä

Oppilas selviää melko
vaivattomasti monista
jokapäiväisistä
viestintätilanteista. Oppilas
pystyy olemaan aloitteellinen
monenlaisissa
viestintätilanteissa.
Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään, osaa pyytää
tarkennusta avainsanoista ja
varmistaa, onko
viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin. Oppilas osaa
satunnaisesti kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen.

Oppilas osaa käyttää kieltä
tiedonvaihtoon sekä
mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen ilmaisemiseen.

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
Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T10
tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tuottaa
puhetta ja kirjoitusta
laajenevasta aihepiiristä
kiinnittäen huomiota
myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen
perussääntöihin

yleisimpiä kohteliaita ilmaisuja,
kuten tervehdyksiä tai
puhuttelumuotoja.

mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.
Taitotaso A2.2

Oppilas pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, jos
aihepiiri on tuttu ja ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin
summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa
usein ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.
Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.
Taitotaso A2.1

Oppilas pystyy seuraamaan
selväpiirteisen asiapuheen
pääajatusta, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen, ymmärtää
pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä
tekstistä tai hitaasta puheesta.
Oppilas osaa usein päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan
muutamista konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa.
Oppilas osaa keskeistä
sanastoa ja perustason
rakenteita. Oppilas osaa joskus
soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

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.

Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista
sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen tavallista sanastoa,
perustason rakenteita ja
satunnaisesti vaativampiakin
ilmaisuja. Oppilas osaa usein
soveltaa ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Saamen kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoite

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 auttaa oppilasta
hahmottamaan
opiskelemansa saamen
kielen suhde muihin
saamen kieliin, suomen
kieleen sekä hänen
aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan
saamen kielten puhumaalueisiin,
saamelaisalueeseen sekä
joihinkin
saamelaiskulttuurin ja
saamelaisen
elämänmuodon keskeisiin
piirteisiin
Kielenopiskelutaidot
T2 rohkaista oppilasta
näkemään saamen kielen
taito osana elinikäistä
oppimista ja oman
kielivarannon karttumista,
ohjata häntä löytämään
itselleen ja ikäkaudelleen
parhaiten sopivia tapoja
oppia kieliä ja kannustaa
häntä käyttämään
vähäistäkin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan alle
jäävä osaaminen

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Opiskeltavan kielen
aseman, keskeisten
erityispiirteiden ja
kielialueen
hahmottaminen

Oppilas tuntee saamen kielten
asemaa Pohjoismaissa ja
niiden keskeisimpiä
erityispiirteitä.
Oppilas osaa mainita joitakin
saamelaisen elämänmuodon ja
saamelaiskulttuurin ilmiöitä.

Oppilas tuntee saamen kielten
asemaa maailman kielten
joukossa ja niiden keskeisimpiä
erityispiirteitä.
Oppilas osaa luonnehtia joitakin
saamelaisen elämänmuodon ja
saamelaiskulttuurin ilmiöitä.

Oppilas osaa kuvata selkeästi
opiskeltavan saamen kielen
aseman maailman kielten
joukossa ja pystyy
määrittelemään sen keskeisimpiä
erityispiirteitä.
Oppilas osaa analysoida ja
arvioida joitakin saamelaisen
elämänmuodon ja
saamelaiskulttuurin ilmiöitä.

S2

Tavoitteiden
asettaminen, oppimisen
reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa arvioida omia
saamen kielen
opiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas osaa
mainita jonkin tavan käyttää
saamen kieltä koulun
ulkopuolella.

Oppilas osaa arvioida omia
kielenopiskelutavoitteitaan ja
opiskelutapojaan. Oppilas
huomaa, mihin hän voi käyttää
saamen kielen taitoaan myös
koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää
taitoaan koulun päätyttyä.

Oppilas osaa asettaa itselleen
sopivia saamen kielen
opiskelutavoitteita, käyttää
vaihtelevia tapoja oppia saamea
ja arvioida monipuolisesti omia
opiskelutapojaan. Oppilas osaa
kertoa, mihin hän voi käyttää
saamen taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan koulun
päätyttyä.

Taitotaso A1.3

vuorovaikutuksessa
T3 järjestää oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella eri
viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus
erilaisissa tilanteissa,

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

Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista
viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy melko
vaivattomasti rutiininomaisista
viestintätilanteista.

T4 tukea oppilasta
kielellisten
viestintästrategioiden
käytössä

S3

Viestintästrategioiden
käyttö

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
tarviten enää satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa
reagoida enimmäkseen sanallisin
ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai
toistoa melko usein.

T5 auttaa oppilasta
laajentamaan
kohteliaaseen
kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein
keskeisimpiin sanoihin ja
ilmauksiin käyttäen vielä
paljon apukeinoja. Oppilas
osaa pyytää toistamista ja
hidastamista sekä reagoida
pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin
tai muunlaisella
minimipalautteella.
Oppilas osaa käyttää
muutamia kielelle ja
kulttuurille tyypillisimpiä
kohteliaisuuden ilmauksia
joissakin kaikkein
rutiininomaisimmissa
sosiaalisissa kontakteissa.

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

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T6
rohkaista oppilasta
tulkitsemaan ikätasolleen
sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T7 tarjota oppilaalle
runsaasti tilaisuuksia
harjoitella ikätasolle
sopivaa pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista kiinnittäen
huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin
sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää hyvin suppeaa
kirjoitettua tekstiä ja hyvin
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 tuttua
sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
kirjoitettua tekstiä ja selkeää
puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa tiedon lyhyestä
tekstistä.

Taitotaso A1.2
S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan
muutamasta tutusta asiasta
käyttäen hyvin suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen
harjoitelluista aiheista. Oppilas
ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut melko
ymmärrettävästi. Oppilas osaa
hyvin suppean perussanaston,
muutaman tilannesidonnaisen
ilmauksen ja hiukan
peruskieliopin aineksia.

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.

Oppilas pystyy kertomaan
useista tutuista ja itselleen
tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja
kirjoittaa muutaman lauseen
harjoitelluista aiheista. Oppilas
ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi.
Oppilas osaa suppean
perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja
peruskieliopin aineksia.

Latinan B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali
Opetuksen tavoitteet
SisältöArvioinnin kohteet
TUKIMATERIAALI:
alueet
oppiaineessa
Arvosanan kahdeksan alle jäävä
osaaminen
Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta
jäsentämään käsitystään
osaamiensa kielten
keskinäisestä suhteesta
sekä ymmärtämään
latinan merkitys
eurooppalaisena kielenä
ja romaanisten kielten
pohjana
T2 auttaa oppilasta
tunnistamaan ja
ymmärtämään latinan
kieleen ja antiikin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä
ja niiden vaikutuksia läpi
keskiajan nykypäivään asti
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
T4 kehittää oppilaan o
itsenäisyyttä soveltaa

Päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8

TUKIMATERIAALI:
Arvosanan kahdeksan ylittävä
osaaminen

S1

Latinan kielen aseman,
keskeisten
erityispiirteiden ja
kielialueen tunteminen

Oppilas osaa kuvata latinan
asemaa maailman kielten
joukossa ja joitakin sen
erityispiirteitä.

Oppilas osaa kuvata latinan
asemaa maailman kielten
joukossa ja sen keskeisimpiä
erityispiirteitä.

Oppilas osaa kuvata latinan
asemaa maailman kielten
joukossa, sen merkitystä
eurooppalaisen kielikartan
muodostumisessa ja sen
keskeisimpiä erityispiirteitä.

S1

Antiikin kulttuurin
merkityksen
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata joitakin
antiikin kulttuurin ilmiöitä.

Oppilas osaa kuvata joitakin
antiikin kulttuurin ilmiöitä ja
niiden vaikutuksia nykypäivään.

Oppilas osaa kuvata joitakin
antiikin kulttuurin ilmiöitä ja
arvioida niiden vaikutuksia
nykypäivään sekä latinan kielen
vaikutuksia muihin kieliin.

S2

Tavoitteiden
asettaminen,
oppimisen reflektointi
ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa tavoitteita
opiskelulleen.

Oppilas osaa asettaa tavoitteita
opiskelulleen. Oppilas osoittaa
yhteistyökykyä kielten
opiskelussaan.

Oppilas osaa asettaa tavoitteita
opiskelulleen, hyödyntää erilaisia
opiskelutapoja ja arvioida
oppimistaan monipuolisesti. Hän
toimii vuorovaikutustilanteessa
toisia kannustaen.

S2

Elinikäisen
kielenopiskelun

Oppilas osaa mainita joitakin
tapoja käyttää latinaa koulun

Oppilas huomaa, mihin hän voi
käyttää latinan taitoaan myös

Oppilas osaa kertoa, mihin hän
käyttää latinan taitoaan myös

luovasti kielitaitoaan sekä
elinikäisen
kieltenopiskelun
valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito
toimia
vuorovaikutuksessa
T5 opastaa oppilas
tutustumaan latinan
muoto- ja lauseopin
pääpiirteisiin, keskeiseen
sanastoon ja ääntämisen
periaatteisiin sekä
jäsentelemään opittavaa
kieliainesta
T6 tarjota oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella
pienimuotoista suullista ja
kirjallista viestintää
latinan kielelle tyypillisissä
asiayhteyksissä
Kehittyvä kielitaito, taito
tulkita ja tuottaa tekstejä
T7 rohkaista oppilasta
ottamaan selvää
tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta
puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä
T8 tarjota oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella
pienimuotoista puhumista
ja kirjoittamista
kiinnittäen huomiota
myös ääntämiseen ja
tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin

valmiuksien
kehittyminen

ulkopuolella.

koulun ulkopuolella ja osaa
pohtia, miten hän voi käyttää
taitoaan koulun päätyttyä.

koulun ulkopuolella ja arvioida
realistisesti, miten hän voi
käyttää taitoaan monipuolisesti
koulun päätyttyä.

S3

Kielitiedon
muodostuminen

Oppilas osoittaa osaavansa
jonkin verran latinan muoto- ja
lauseoppia, tuntee kielen
keskeisintä sanastoa ja joitakin
ääntämisen pääsääntöjä

Oppilas osoittaa osaavansa
keskeisiä asioita latinan muotoja lauseopista, tuntee kielen
keskeistä sanastoa ja ääntämisen
pääsäännöt

Oppilas osoittaa osaavansa
opinnoissa käsitellyt keskeiset
asiat latinan muoto- ja
lauseopista, tuntee melko hyvin
kielen keskeistä sanastoa ja
ääntämisen pääsäännöt.

S3

Taito käyttää kieltä
erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy muutamasta
runsaasti harjoitellusta
kielenkäyttötilanteesta, joissa
hyödynnetään tuttua sanastoa
ja vakiintuneita ilmauksia.

Oppilas selviytyy
kielenkäyttötilanteista, jotka
liittyvät tuttuihin aiheisiin ja
joissa hyödynnetään tuttua
sanastoa ja vakiintuneita
ilmauksia.

Oppilas selviytyy monenlaisista
kielenkäyttötilanteista, jotka
liittyvät tuttuihin tai yleisiin
aiheisiin ja joissa hyödynnetään
tuttua sanastoa ja vakiintuneita
ilmauksia.

S3

Tekstien tulkintataidot

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

S3

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas osaa ilmaista itseään
puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja
opeteltuja vakioilmaisuja sekä
kirjoittamaan muutamia
lauseita. Oppilas ääntää
harjoitellut ilmaisut pääosin
ymmärrettävästi

Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää muutaman sanan
mittaista kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta. Voi tunnistaa
tekstistä yksittäisiä tietoja.
Oppilas pystyy kertomaan
suullisesti tai kirjoittamaan hyvin
lyhyesti joistakin tutuista aiheista
käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja
perusrakenteita. Oppilaan
ääntäminen on useimmiten
hyvää.

Oppilas ymmärtää pääasiassa
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden
tukemana. Oppilas tunnistaa
tekstistä yksittäisiä tietoja.
Oppilas pystyy kertomaan
suullisesti tai kirjoittamaan
yksinkertaisen tekstin joistakin
tutuista aiheista käyttäen melko
suppeaa ilmaisuvarastoa ja
perusrakenteita. Oppilaan
ääntäminen on hyvää.

