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 OPS pedanet-sivustolta/Lapinlahti  

13.4.3 Vieraat kielet 
• Jaa 

Paikallisesti päätettävät asiat 
- mitkä ovat vieraan kielen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2  

- mitkä ovat vieraan kielen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja 

tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2. 

0 kommenttia 

 

Vieraan kielen tehtävä 
 

Kieli oppimisen edellytyksenä 
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 osana kielikasvatusta 
Kieltenopetus 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 opiskelun tehtäviä 
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 

kansainvälisessä maailmassa. 

Luottamus, yksilöllisyys ja eriyttäminen 
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. 

Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. 
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Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat 

voivat edistyä. 

Monilukutaito, yksilöllisyys ja tiedonhaku 
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. Oppilaita ohjataan hakemaan 

osaamillaan kielillä tietoa. 

 

(Määräys  OPH-1082-2019 ,  voimassaolo alkaa 1.1.2020 .)  

 

Englannin  kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Aloittaminen 
Koulussa englannin (ensimmäinen vieras kieli A1) kieli alkaa 1. vuosiluokalla. 

  

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo 

ennen kielen A1-oppimäärän opetuksen alkamista lapsia voidaan tutustuttaa 

alustavasti opetuksen järjestäjän tarjoamiin kieliin järjestämällä esimerkiksi 

kielisuihkuja esiopetuksessa tai syksyllä ensimmäisellä vuosiluokalla, jos opetus 

alkaa kevätlukukaudella. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi 

laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista 

asioista yhdessä lasten kanssa. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan 

yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita. 

 

Oppiaineen tehtävä 

Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen erityisenä tehtävänä 

on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa 

oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin 

kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus 

tukee oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia 

kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia 
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vieraasta kielestä tai saamen kielestä sekä niihin liittyvistä kulttuureista. 

Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja 

suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan 

yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista. Opetuksessa 

käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen alussa oppilaalta 

ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua 

kieltä kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta 

 

 

VIERAAN KIELEN   A1-OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TAVOITTEET   

VUOSILUOKILLA 1–2 

 

  Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

A1 –kielen opetuksen tavoitteet ja niistä johdetut oppimisen tavoitteet:  

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa on. Ohjata 

oppilasta tunnistamaan kohdekieli muista kielistä.  Oppilas oppii tiedostamaan kielellistä ja 

kulttuurista moninaisuutta arjessaan sekä tunnistamaan kohdekielen muista osaamistaan kielistä. 

(Tavoitetta ei arvioida).  

T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta 

Oppilas oppii arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä eri kieliä ja kulttuureja. (Tavoitetta ei arvioida) 

T3 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja toimia ryhmässä 

Oppilas oppii yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja. 

T4 ohjata oppilasta tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä 

Päättelykykyä. Oppilas oppii arvaamaan ja päättelemään sanojen ja ilmausten merkityksiä sekä 

tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä.  (Tavoitetta ei arvioida.) 

T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin  tapoihin oppia kieliä ja  kokeillaan, millaiset  tavat oppia kieliä 

sopivat  oppilaalle parhaiten.  Harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle. 

Oppilas oppii tunnistamaan, kokeilemaan, harjoittelemaan ja käyttämään erilaisia 

kielenopiskelutaitoja. 

 

A1- kielen opetuksen tavoitteista johdetut sisältöalueet ja laaja-alainen osaaminen 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa puhutaan ja 



tutustutaan niissä esiintyviin kulttuureihin. Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista. 

L1, L2, L5, L7 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden merkitystä ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2   Kielenopiskelutaidot 

S2 Harjoitellaan tekemään   yhteistyötä ja työskentelemään   pareittain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti puhuttua kieltä. Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella. 

L1, L4, L5 

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten kieliä voi oppia. Harjoitellaan erilaisia tapoja 

opiskella kieltä. Harjoitellaan arvioimaan omaa kielitaitoa itse- ja vertaisarvioinnin keinoin 

käyttämällä esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

L1, L7 

 

 

Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja 

oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat 

oppijat sekä oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, 

oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja valittaessa lähtökohtana 

ovat toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että 

kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. 

Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, 

kielelliseen uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. 

Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike sekä 

eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen lisäksi 

mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen 

kautta. Oppilaita ohjataan pohtimaan kielen oppimistaan esimerkiksi Eurooppalaisen 

kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla sekä vähitellen ottamaan vastuuta 

omasta oppimisestaan. 



Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. 

Monikielisyys, kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat 

näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy oppimistilanteissa 

ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan 

muuttaa erilaisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset 

työtavat sekä työskentely ryhmissä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä 

suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tukevat oppilaan 

luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta 

oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen 

avulla vahvistetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä 

opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja erilaisia didaktisia välineitä. 

Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja 

kohdekieleen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä 

sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä 

puhuvien kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä 

vuosiluokilla 1–2 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen 

harjoittelu, kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja 

osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaille 

tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille 

kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan 

monipuolisesti kieliä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee 

tarvittaessa eriyttää. Oppilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen 

ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiskelusta tulee olla erityisen painavat 

syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita 

myös muita nopeammin edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville 

oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa oppimista 



edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä 

vuosiluokilla 1–2 

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista 

kannustavan palautteen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille 

mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoitteista sekä omista taidoista ja 

niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että opettaja antaa oppilaille 

mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat 

harjoittelevat opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten 

opiskelua. 

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan 

opettaja arvioi tekemiensä havaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa 

kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat 

voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin 

 

 

 

 

 

 

Vieras kieli englanti, A-oppimäärä vuosiluokilla 1-6 
 

Paikallisesti päätettävät asiat  

 

 

Luokka Sisältö Paikallisesti 
painotettava tavoite 

Konkreettiset 
toimenpiteet 
tavoitteen 
saavuttamiseksi 

1.lk 
 

S1 (oma kieli- ja 
kulttuuritausta) 
S2 

 
 
 

Tutustutaan 
konkreettiseen 
yksinkertaiseen 
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(kieltenopiskelutaito 
jen opettelu) 
S3  
 

 
 
T 6 

sanastoon ja 
kielenkäyttötilanteisiin 
(esim. tervehtiminen,  
värit, numerot, 
eläimet, 
perheenjäsenet). 
 

2.lk   
S1 (oma kieli- ja 
kulttuuritausta) 
S2 
(kieltenopiskelutaitoj
en opettelu) 
S3 (ääntämisen 
harjoittelu) 
 

T8 Arjen vuorovaikutus- 
tilanteissa käytettävät 
ilmaukset (esim.  
tervehtiminen, 
hyvästely, kiittäminen 
ja avun pyytäminen, 
omasta itsestä 
kertominen). Kerrataan 
ykkösluokan aikana 
opittuja asioita. 
Kirjoitettuun kieleen 
tutustuminen.  
 

3.lk S1 (oma kieli- ja 
kulttuuritausta) 
S2 
(kieltenopiskelutaitoj
en syventäminen) 
S3 (ääntämisen 
harjoittelu) 

T5 Runsaasti suullisia 
parin kanssa tai 
ryhmässä tehtäviä 
harjoituksia. 
Kirjoitetun kielitaidon 
eri osa-alueiden 
kehittäminen.  
 

4.lk S1 
S2 
(kieltenopiskelutaitoj
en syventäminen) 
S3  

T6 Esimerkiksi Skype-
yhteys toisiin 
oppilaisiin, 
tutustuminen eri 
tavoilla tuotettuihin 
englanninkielisiin 
materiaaleihin. 

5.lk S1 (englannin 
levinneisyys) 
S2 
S3  

T7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.lk S1 (arvostava 
kielenkäyttö 
vuorovaikutus 
tilanteissa) 
S2 
S3 (englannin kielen 

T1, T11 Omien tekstien 
tuottaminen 



levinneisyys ja asema 
globaalin 
kommunikaation 
kielenä) 

 

 

Luokka Oppimisympäristöt ja 
työtavat (erityispiirteet) 

Arvioinnin erityispiirre 

1.lk  Laulut, pelit, leikit, draama, 
Sähköinen materiaali. 
Kielen oppiminen perustuu 
suullisen kielitaidon 
kehittämiseen.  
 
 

Arviointi on sanallista ja 
oppilasta kannustavaa.  
 

2.lk   
Laulut, pelit, leikit, draama, 
Sähköinen materiaali.  
 
Painoalueena suullinen 

kielitaito. Voidaan tutustua 

kirjoitettuun kieleen.  

 

Arviointi on sanallista ja 
oppilasta kannustavaa.  

3.lk Laulut, leikit, pelit. 
Harjoitellaan kaikkia 
kielitaidon osa-alueita. 
 

Arviointi on oppilasta 
kannustavaa ja hengeltään 
myönteistä. 

   

4.lk Sähköiset sanastoharjoitukset Arvioinnissa otetaan 
huomioon monipuolinen 
jatkuva näyttö, esim. 
sanakokeet, tuntiaktiivisuus, 
kirjalliset ja suulliset 
tuotokset 

5.lk  Arvioinnissa otetaan 
huomioon monipuolinen 
jatkuva näyttö, esim. 
sanakokeet, tuntiaktiivisuus, 
kirjalliset ja suulliset 
tuotokset 

6.lk Pyritään hyödyntämään 
teknologiaa 
englanninkielisessä 
kanssakäymisessä. (Skype tai 
vastaava) 

Arvioinnissa otetaan 
huomioon monipuolinen 
jatkuva näyttö, esim. 
sanakokeet, tuntiaktiivisuus, 
kirjalliset ja suulliset 
tuotokset. Valtakunnallinen 
koe järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan. 

0 kommenttia 
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Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
• Jaa 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 
Laaja-alainen osaaminen 

T1 ohjata oppilasta 
havaitsemaan lähiympäristön 
ja maailman kielellinen ja 
kulttuurinen runsaus sekä 
englannin asema globaalin 
viestinnän kielenä 

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- ja 
kulttuuritaustaansa sekä 
maailman kielellistä ja 
kulttuurista moninaisuutta ja 
kohtaamaan ihmisiä ilman 
arvottavia ennakko-oletuksia 

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä yhdistäviä 
ja erottavia ilmiöitä sekä tukea 
oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn kehittymistä 

S1 L1, L2 

T4 ohjata oppilasta 
ymmärtämään, että 
englanniksi on saatavilla 
runsaasti aineistoa ja 
valitsemaan niistä omaa 
oppimistaan edistävää, 
sisällöltään ja vaikeustasoltaan 
sopivaa aineistoa 

S1 L2, L3 

Kielenopiskelutaidot 
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 
Laaja-alainen osaaminen 

T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoitteisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 L1, L3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannuttamaan 

S2 L1, L4, L5, L6 

https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaotv3l
https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaotv3l:share
https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaotv3l/kkmjkl
https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaotv3l/kl


kielitaitoaan rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeilemaan, 
millaiset tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle parhaiten 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 
Laaja-alainen osaaminen 

T7 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
vuorovaikutusta aihepiiriltään 
monenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta 
pitämään yllä 
viestintätilannetta käyttäen 
monenlaisia viestinnän 
jatkamisen keinoja 

S3 L4 

T9 tukea oppilaan viestinnän 
kulttuurista sopivuutta 
tarjoamalla mahdollisuuksia 
harjoitella monipuolisia 
sosiaalisia tilanteita 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 
Laaja-alainen osaaminen 

T10 ohjata oppilasta 
työskentelemään 
vaativuudeltaan 
monentasoisten puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien parissa 
käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
Opetuksen tavoitteet  Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 
Laaja-alainen osaaminen 

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

  

Lisää tähän vieraan kielen tav. 1-2 luokkien osalta oppimisymp ja työtavat. Osp s 28-29 uudesta . 
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Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 

tavoitteet vuosiluokalla 3-6 

Tavoitteena asianmukainen, luonnollinen ja merkityksellinen 

kielenkäyttö 
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. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-

6 
 

Rohkeus, viestintä ja eriyttäminen 
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 englannin kieltä 

entuudestaan osaaville oppilaille 

 

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 

3-6 
 

Arvioinnin luonne 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista 

taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi 
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tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 

oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä 

voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Paikalliset tavoitteet ja valtakunnalliset kriteerit 
Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 

vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia 

arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin 

eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin 

tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu 

Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

 

 

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan 

varten 
 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen 

T1 ohjata oppilasta 
havaitsemaan 
lähiympäristön ja 
maailman kielellinen 
ja kulttuurinen 
runsaus sekä 
englannin asema 
globaalin viestinnän 
kielenä. 

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata 
pääpiirteissään, 
millaisia kieliä on 
hänen 
lähiympäristössään, 
mitkä ovat maailman 
eniten puhutut kielet 
ja miten laajalti 
levinnyt englannin 
kieli on. 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa 
kieli- ja 
kulttuuritaustaansa 
sekä maailman 
kielellistä ja 
kulttuurista 
moninaisuutta ja 
kohtaamaan ihmisiä 
ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1  Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen 
perusteena. Oppilasta 
ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan kieliä 
yhdistäviä ja erottavia 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä 
havaintoja englannin 
kielen ja äidinkielensä 
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ilmiöitä sekä tukea 
oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn 
kehittymistä 

tai muun osaamansa 
kielen rakenteellisista, 
sanastollisista tai 
muista eroista ja 
yhtäläisyyksistä. 

T4 ohjata oppilasta 
ymmärtämään, että 
englanniksi on 
saatavilla runsaasti 
aineistoa ja 
valitsemaan niistä 
omaa oppimistaan 
edistävää, sisällöltään 
ja vaikeustasoltaan 
sopivaa aineistoa 

S1 Englanninkielisen 
aineiston löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, 
millaista 
englanninkielistä 
hänen omaa 
oppimistaan edistävää 
aineistoa on saatavilla. 

Kielenopiskelutaidot 
Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen 

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen 
tavoitteisiin ja luoda 
salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä 
kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata 
opiskelun tavoitteita 
ja osallistuu ryhmän 
yhteisten tehtävien 
tekoon. 

T6 ohjata oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa 
harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohkeasti 
ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä 
kokeilemaan, millaiset 
tavat oppia kieliä 
sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Kielenopiskelutavoitte
iden asettaminen ja 
löytäminen 

Oppilas asettaa 
tavoitteita 
kielenopiskelulleen, 
harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä 
käyttäen myös tieto- 
ja 
viestintäteknologiaa, 
harjaannuttaa ja arvioi 
taitojaan 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1 
Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen 

T7 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
vuorovaikutusta 
aihepiiriltään 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa ja 
jokapäiväisissä 

https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaa6vphoksakv/kl
https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaa6vphoksakv/kkttvtal


monenlaisissa 
tilanteissa rohkaisten 
viestinnän 
jatkumiseen 
mahdollisista 
katkoksista huolimatta 

tilanteissa sekä 
toisinaan ylläpitämään 
viestintätilannetta. 

T8 rohkaista oppilasta 
pitämään yllä 
viestintätilannetta 
käyttäen monenlaisia 
viestinnän jatkamisen 
keinoja 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään. Oppilas 
turvautuu harvemmin 
ei-kielellisiin 
ilmaisuihin. Oppilas 
joutuu pyytämään 
toistoa tai selvennystä 
melko usein. Oppilas 
osaa jonkin verran 
soveltaa 
viestintäkumppanin 
ilmaisuja omassa 
viestinnässään. 

T9 tukea oppilaan 
viestinnän kulttuurista 
sopivuutta tarjoamalla 
mahdollisuuksia 
harjoitella 
monipuolisia 
sosiaalisia tilanteita 

S3 Viestinnän 
kulttuurinen sopivuus 

Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaalisista 
tilanteista. Oppilas 
osaa käyttää 
yleisimpiä kohteliaita 
tervehdyksiä ja 
puhuttelumuotoja 
sekä esittää 
kohteliaasti 
esimerkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia ja 
anteeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1 
Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen 

T10 ohjata oppilasta 
työskentelemään 
vaativuudeltaan 
monentasoisten 
puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien 
parissa käyttäen 
erilaisia 
ymmärtämisstrategioi
ta  

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää 
helppoja, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja 
sekä selkeää puhetta 
sisältäviä tekstejä. 
Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, 
yksinkertaisten, 
itseään kiinnostavien 
viestien ydinsisällön ja 
tekstin pääajatukset 
tuttua sanastoa 
sisältävästä, 
ennakoitavasta 
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tekstistä. Oppilas 
pystyy hyvin 
yksinkertaiseen 
päättelyyn 
asiayhteyden 
tukemana.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A2.1 
Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen 

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
tuottaa puhetta ja 
kirjoitusta 
laajenevasta 
aihepiiristä kiinnittäen 
huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin 
ja ääntämisen 
perussääntöihin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

S3 Tekstien 
tuottamistaidot 

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 

 

 

 

 

https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaa6vphoksakv/kktttta2
https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/ol/1vmosotjksl/tjkvnl/1vk/vkeav3l/eaa6vphoksakv/kktttta2

