Suomi toisena kielenä
Luokat 3-6
Tavoitteet
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia
rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa (S1 ja L1-2, L4)
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen
vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen
tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan (S1 ja
L1-2, L4)
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja
käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat (S1 ja L2)
Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan
ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien
erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä (S2 ja L1, L4)
T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan
tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen (S2 ja L2, L4)

Sisällöt

Arviointi

S2-opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa
yksilöllisesti, koska S2-oppilaat ovat eritasoisia.

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta
kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä,
kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen
oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä
monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan
kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat
tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä
oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden
oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja
sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot.
Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia
oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärän mukaan, jos
hänellä on riittävät edellytyksen sen tavoitteiden

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden
työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden
kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä
tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa lukuja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai
arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden
osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kan26 (194)

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan (S2 ja L1-2, L4)
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä (S3 ja L1, L4-5)
T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita (S3 ja L12, L4)
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan
omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja
vastaanottaa palautetta (S3 ja L2, L4)
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja
kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia (S4 ja
L2, L4)
T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön (S4 ja L2)
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja
muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta
sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista
identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria (S4 ja L2, L4)
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

mukaiseen opiskeluun.

nalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri
tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Harjoitel- työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.
laan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua
Oppilasta tulee arvioida kaikilla viidellä kielenkehiyhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien poh- tyksen osa-alueella: 1) ymmärtäminen 2) puhumijalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään nen 3) lukeminen 4) kirjoittaminen ja 5) kielitietoidraamatyöskentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä suus.
osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaali- Arviointiasteikko 3. luokka
suus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys
Tavoitteet on saavutettu
ja toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan 1) erinomaisesti: Oppilaalla on erinomaiset tiedot
ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen ja taidot ja hän osaa soveltaa ja yhdistää niitä luotaitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhtei- vasti uusissa tilanteissa. hyvin
sön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden 2) hyvin: Oppilaalla on hyvät perustiedot ja taidot, ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
3) melko hyvin: Oppilaalla on melko hyvät perustiedot ja -taidot.
S2 Tekstien tulkitseminen Harjoitellaan kaunokir4) osittain: Oppilas harjoittelee perustietoja ja jallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien su- taitoja. Hän tarvitsee tukea ja apua.
juvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja 5) Tavoitteet saavuttamatta: Oppilas ei ole saavuttavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tanut oppimiselle asetettuja tavoitteita.
tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan ker- Arviointiasteikko 4.-6. luokka
tovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten
10 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitokantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia ja luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut
piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien oppimistavoitteet erinomaisesti. Lisäksi oppilas
ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään edistää rakentavasti koko ryhmän oppimista.
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuut- 9 Oppilas osaa yhdistää eri alojen tietoja ja taitoja
ta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien luovasti uusissa tilanteissa. Hän on saavuttanut
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen oppimistavoitteet kiitettävästi.
8 Oppilaalla on varmat perustiedot ja -taidot, ja
suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tuhän osaa soveltaa niitä eri tilanteissa ja osaa verkena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon rata eri menetelmiä. Hän on saavuttanut oppimis27 (194)

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä
käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita (S5 ja
L1-2, L7)
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä
käytetään eri oppiaineissa (S5 ja L4, L7)
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja
kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä (S5 ja L1, L6-7)

perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien
taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja
käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja
aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa.
S3 Tekstien tuottaminen Harjoitellaan sujuvaa
kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn
perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti
ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja
fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan
tekstejä palautteen perusteella.

tavoitteet hyvin.
7 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja, ja hän osaa
soveltaa niitä. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet tyydyttävästi.
6 Oppilaalla on perustietoja ja -taitoja. Oppilas
opettelee vielä niiden soveltamista, ja hän tarvitsee ohjausta ja tukea. Hän on saavuttanut oppimistavoitteet osittain.
5 Oppilaalla on puutteelliset perustiedot ja -taidot,
ja hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea. Hän on
saavuttanut oppimistavoitteet vain jossain määrin.
4 Oppilas ei ole saavuttanut oppimistavoitteita.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen
vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia
kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja
tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään
keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen
yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merki28 (194)

tyksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun
kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena Opitaan
jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun
ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja
kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden
tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja
niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään
tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita
osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
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