LIITE 1. Perusopetusta täydentävä saamen kieli
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 7–9
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten
hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas
saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen
tukena.
Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän saamen kielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt saamen kielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvosana on saamen kielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde Osaamisen kuvaus arvosanalle
5

Osaamisen kuvaus arvosanalle
7

Osaamisen kuvaus arvosanalle
8

Osaamisen kuvaus arvosanalle
9

Oppilas oppii toimimaan monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa
ja pystyy arvioimaan toimintaansa niissä.

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilas osaa toimia tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa toimia monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja
pystyy arvioimaan toimintaansa niissä.

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja
pystyy säätelemään

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppiS1
lasta edistämään
taitoaan toimia
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja

Oppilas osaa toimia satunnaisesti
itselleen tutussa
ryhmässä ja arkisissa vuorovaikutustilanteissa.
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arvioimaan omaa
toimintaansa
niissä

toimintaansa tilanteen mukaan.

Tekstien tulkitseminen
T2 kannustaa op- S2
pilasta monipuolistamaan lukuharrastustaan
kielitaidon mukaan sekä kartuttamaan sana- ja
käsitevarantoaan

Oppilas oppii
Sana- ja käsitevatuntemaan moni- ranto
muotoisia kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä
sekä kartuttamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas osaa lukea yksinkertaisia
kaunokirjallisia,
asia- ja mediatekstejä.

Oppilas osaa lukea erilaisia tekstejä mutta pitäytyy enimmäkseen
itselleen tutuissa
tekstilajeissa.

Oppilas osaa lukea erilaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

Oppilas osaa lukea monipuolisesti erilaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

T3 innostaa oppi- S2
lasta kehittämään erittelevää
ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien
ymmärtämistä ja
tulkitsemista

Oppilas oppii kehittämään erittelevää ja kriittistä
lukutaitoa sekä
ymmärtämään ja
tulkitsemaan erilaisia tekstejä.

Oppilas osaa hyödyntää yksinkertaisia tekstejä
tehtävän suorittamiseksi mallin
mukaan.

Oppilas ymmärtää tekstin sisällön ydinasiat ja
harjoittelee tarkastelemaan
tekstejä kriittisesti.

Oppilas osaa lukea tekstejä käyttäen joitakin lukutapoja sekä
ymmärtää sisällön ydinasiat ja
mielipiteen perusteluineen ja
pystyy tekemään
jossakin määrin
havaintoja kielen
ja kuvien keinoista teksteissä.

Oppilas osaa
käyttää tarkoituksenmukaisia
tekstinymmärtämisen strategioita.

Erittelevä ja kriittinen lukutaito
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Oppilas valitsee,
käyttää, tulkitsee
ja arvioi kriittisesti myös itselleen uudentyyppisiä tekstejä.

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan
käyttää tekstejä
ja lukutaitoaan
tiedon hankkimiseksi ja elämysten saamiseksi sekä keskustelemaan
teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

S2

Oppilas oppii
pohtimaan tekstien yhteyttä
omiin kokemuksiinsa sekä keskustelemaan
teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

Taito hyödyntää
tekstejä ja lukutaitoa

Oppilas osaa hyödyntää yksinkertaisia tekstejä ja
pohtii apukysymysten ja mallien
avulla tekstien
yhteyttä omiin
kokemuksiinsa.

Oppilas osaa hyödyntää mallien
avulla ja itsenäisesti erilaisia
tekstejä tiedon
hankkimiseksi.

Oppilas osaa kirjoittaa ja keskustella erilaisista
teksteistä pohtien tekstien yhteyttä omiin kokemuksiinsa eriOppilas harjoitte- laisissa viestinlee teksteistä
täympäristöissä.
keskustelemista
tutuissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osaa kirjoittaa ja keskustella myös itselleen uudentyyppisistä teksteistä
kysyen, tiivistäen, kommentoiden ja pohtien
tekstien yhteyttä
omiin kokemuksiinsa erilaisissa
viestintäympäristöissä.

Tekstien tuottaminen
T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta
vahvistamaan
positiivista suhtautumista kirjoittamiseen

S3

Oppilas rohkaistuu kehittämään
teksteissään
omaa ilmaisuaan
ja vahvistaa
myönteistä suhtautumistaan kirjoittamiseen.

Tekstien tuottaminen ja ilmaisu

Oppilas osaa
tuottaa apukysymysten ja mallien
avulla yksinkertaista tekstiä.

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla tekstiä
käyttäen itselleen tuttuja ilmaisuja.

Oppilas osaa
tuottaa tekstiä
käyttäen monipuolisia ilmaisuja.

Oppilas osaa
tuottaa monipuolisia tilanteeseen sopivia tekstejä käyttäen luovia ilmaisuja.

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja

S3

Oppilas oppii sujuvoittamaan ja

Sujuva ja monipuolinen kirjoittamisen taito

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla

Oppilas osaa
tuottaa lyhyen
tekstin, jonka

Oppilas osaa
tuottaa tekstin,

Oppilas osaa
tuottaa
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monipuolistamaan kirjoittamisen taitoa

monipuolistamaan kirjoittamisen taitoaan.

yksinkertaisen
tekstin, jonka
viestistä saa selvää.
Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisia rakenteita
sekä pääsääntöisesti esimerkiksi
virkkeen lopetusmerkkejä ja isoa
alkukirjainta.

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia,
kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia
tekstejä

S3

Oppilas oppii
tuottamaan kertovia, kuvaavia,
ohjaavia, kantaa
ottavia ja pohtivia tekstejä.

Taito tuottaa eri
tekstilajeja edustavia tekstejä

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla yksinkertaisia ja konkreettisia kertovia
ja kuvaavia tekstejä itselleen tutuista aiheista.

viesti välittyy
pääosin helposti.

jonka viesti välittyy helposti.

ymmärrettävän
ja sujuvan tekstin.

Oppilas osaa jaksottaa tekstinsä
ja noudattaa kirjoitetun yleiskielen keskeisiä käytänteitä.

Oppilas osaa hyödyntää kirjoittamisessaan tietoja viestintätekniikkaa.

Oppilas osaa tuottaa ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstejä ja käyttää
mallien avulla
niille tyypillisiä
keinoja.

Oppilas osaa
tuottaa pohtivia
ja erilaisia kantaa
ottavia tekstejä
ja käyttää niille
tyypillisiä keinoja.

Oppilas osaa
tuottaa itsenäisesti erilaisia
tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä keinoja.

Oppilas osaa kuvailla kielellisen
ja kulttuurisen

Oppilas osaa kuvailla itsenäisesti
kielellisen ja

Oppilas osaa jäsentää tekstinsä
ja kappaleensa
loogisesti ja kiinnittää huomiota
sanavalintoihin
sekä noudattaa
kirjoitetun yleiskielen keskeisiä
käytänteitä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T8 ohjata oppilasta pohtimaan
kielellistä ja

S4

Oppilas oppii
Kulttuuritietoipohtimaan kielel- suuden kehittylistä ja
minen

Oppilas osaa tun- Oppilas osaa kunistaa joitakin
vailla mallien
kielellisen ja
avulla kielellisen
4

kulttuurista identiteettiä sekä
saamen kielen
käyttöä, merkitystä ja asemaa
osana erilaisia
kieliyhteisöjä
sekä hyödyntämään erikielistä
mediaa ja kulttuuritarjontaa

kulttuurista identiteettiä sekä
saamen kielen
käyttöä, merkitystä ja asemaa
osana erilaisia
kieliyhteisöja
sekä hyödyntämään erikielistä
mediaa ja kulttuuritarjontaa.

kulttuurisen
taustansa ominaispiirteitä.

T9 kannustaa op- S4
pilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekistereitä,
esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun
kielen eroja sekä
kielen käyttöä eri
tilanteissa.

Oppilas oppii
Kielitietoisuuden
tunnistamaan
kehittyminen
kielen erilaisia rekistereitä, esimerkiksi puhutun
ja kirjoitetun kielen eroja sekä
kielen käyttöä eri
tilanteissa.

Oppilas osaa
mallien ja apukysymysten avulla
tehdä yksittäisiä
havaintoja tekstien ja kielen piirteistä, kuten kirjoitetun ja puhutun kielen
eroista.

ja kulttuurisen
identiteetin merkitystä ja vertailee niitä apukysymysten avulla
tuttuihin kieliin ja
kulttuureihin.
Oppilas tuntee
jonkin verran
saamenkielistä
mediaa ja kulttuuritarjontaa.
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Oppilas osaa
mallien avulla
tehdä havaintoja
tekstien ja kielen
piirteistä ja eri
rekisterien ja tyylien eroista.

identiteetin sekä
saamen kielen
merkitystä ja saamen kielen asemaa muiden kielten joukossa.

kulttuurisen
identiteetin sekä
äidinkielten merkitystä ja asemaa
muiden kielten
joukossa yksilön
ja yhteiskunnan
Oppilas osaa hyö- kannalta.
dyntää erikielistä
mediaa ja kultOppilas hyödyntuuritarjontaa.
tää luovasti ja itsenäisesti erikielistä mediaa ja
kulttuuritarjontaa.
Oppilas osaa tunnistaa kielen eri
rekistereitä, puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
sekä kielen tilanteista käyttöä.
Oppilas osaa
käyttää mallien
avulla kielen eri
rekistereitä.

Oppilas osaa
tunnistaa ja käyttää itsenäisesti
kielen eri rekistereitä sekä havainnoida puhutun ja
kirjoitetun kielen
eroja ja kielen
monipuolista tilanteista käyttöä.

T10 ohjata oppilasta syventämään tietojaan
saamen kielen
keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä

S4

Oppilas oppii sy- Keskeisten rakenventämään tieto- teiden tuntemus
jaan äidinkielen
ja käyttö
keskeisistä rakenteista.

Oppilas osaa tunnistaa yksinkertaisimpia saamen
kielen rakenteita
apukysymysten
ja mallien avulla.

Oppilas osaa
käyttää mallien
avulla joitakin
saamen kielen
keskeisiä rakenteita tutuissa ympäristöissä.

Oppilas osaa
käyttää mallien
avulla ja itsenäisesti saamen kielen keskeisiä rakenteita sekä
käyttää niitä erilaisissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osaa hyvin saamen kielen keskeiset rakenteet ja käyttää niitä monipuolisesti myös
itselleen uudenlaisissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osaa
käyttää mallien
avulla saamen
kieltä tukena
opiskelussa ja yksinkertaisessa
tiedonhaussa.

Oppilas osaa
käyttää mallien
avulla saamen
kieltä ja monikielisyyttään tukena
opiskelussa ja tiedonhaussa.

Oppilas osaa
käyttää itsenäisesti saamen
kieltä ja monikielisyyttään tukena
opiskelussa ja tiedonhaussa.

Oppilas käyttää
monipuolisesti ja
itsenäisesti saamen kieltä ja monikielisyyttään
tukena opiskelussa ja tiedonhaussa.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T11 auttaa oppi- S5
lasta kehittämään taitoa käyttää saamen kieltä
tiedonhaussa ja
tiedonkäsittelyssä eri oppiaineissa ja ympäristöissä

Oppilas oppii kehittämään toimivaa kaksi- ja monikielisyyttään ja
taitoaan käyttää
sitä monipuolisesti tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri
oppiaineissa ja
ympäristöissä.

Monipuolinen
saamen kielen
käyttö

Oppilas harjoittelee lähteiden valintaa, käyttöä ja
luotettavuuden
arviointia.
Oppilas erottaa
yleensä faktan
mielipiteestä.
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Oppilas osaa arvioida tietojen
käytettävyyttä ja
lähteiden luotettavuutta ja valita
tehtävään sopivat lähteet.

LIITE 2. Perusopetusta täydentävä romanikieli
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 7–9
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten
hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas
saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen
tukena.
Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän romanikielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt romanikielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvosana on romanikielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde Osaamisen kuvaus arvosanalle
5

Osaamisen kuvaus arvosanalle
7

Osaamisen kuvaus arvosanalle
8

Osaamisen kuvaus arvosanalle
9

Oppilas osaa toimia tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa toimia monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja
pystyy

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä sekä
toimimaan

S1

Oppilas oppii toi- Suullinen ilmaisu
mimaan monikie- ja vuorovaikutuslisissä ja -kulttuu- taidot
risissa vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa toimia satunnaisesti
itselleen tutussa
ryhmässä ja
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monikielisissä ja kulttuurisissa
vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa toimintaansa niissä

ja pystyy arvioimaan toimintaansa niissä.

arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

arvioimaan toimintaansa niissä.

pystyy säätelemään toimintaansa tilanteen
mukaan.

Tekstien tulkitseminen
T2 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kehittää
tekstien tulkinnan taitoaan ja
monipuolistaa
sana- ja ilmaisuvarantoaan
hyödyntäen sekä
koulussa että
muualla opittua

S2

T3 kannustaa op- S2
pilasta keskustelemaan teksteistä erilaisissa
viestintäympäristöissä sekä syventämään tekstilajien tuntemustaan

Oppilas oppii
tuntemaan monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä
sekä kartuttamaan sana- ja ilmaisuvarantoaan.

Tekstien tulkinnan taito sekä
sana- ja ilmaisuvarannon laajuus

Oppilas osaa lukea yksinkertaisia
kaunokirjallisia,
asia- ja mediatekstejä.

Oppilas osaa lukea erilaisia tekstejä mutta pitäytyy enimmäkseen
itselleen tutuissa
tekstilajeissa.

Oppilas osaa lukea erilaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

Oppilas osaa lukea monipuolisesti erilaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

Oppilas oppii
pohtimaan tekstien yhteyttä
omiin kokemuksiinsa sekä keskustelemaan
teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

Teksteistä keskustelu ja tekstilajien tuntemus

Oppilas osaa hyödyntää yksinkertaisia tekstejä ja
pohtii apukysymysten ja mallien
avulla tekstien
yhteyttä omiin
kokemuksiinsa.

Oppilas osaa keskustella teksteistä tutuissa
viestintäympäristöissä ja tuntee
joitakin tekstilajeja.

Oppilas osaa kirjoittaa ja keskustella erilaisista
teksteistä pohtien tekstien yhteyttä omiin kokemuksiinsa erilaisissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osaa kirjoittaa ja keskustella myös itselleen uudentyyppisistä teksteistä
kysyen, tiivistäen, kommentoiden ja pohtien
tekstien yhteyttä
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Oppilas tuntee
eri tekstilajeja.

omiin kokemuksiinsa erilaisissa
viestintäympäristöissä.

Oppilas osaa
tuottaa tekstin,
jonka viesti välittyy helposti.

Oppilas osaa
tuottaa ymmärrettävän ja sujuvan tekstin.

Oppilas osaa hyödyntää kirjoittamisessaan tietoja viestintätekniikkaa.

Oppilas osaa jäsentää tekstinsä
ja kappaleensa
loogisesti ja kiinnittää huomiota
sanavalintoihin
sekä noudattaa
kirjoitetun yleiskielen keskeisiä
käytänteitä.

Oppilas osaa
tuottaa tekstiä
käyttäen monipuolisia ilmaisuja.

Oppilas osaa
tuottaa monipuolisia tilanteeseen sopivia tekstejä käyttäen luovia ilmaisuja.

Tekstien tuottaminen
T4 innostaa oppi- S3
lasta vahvistamaan tekstien
tuottamisen taitoa ja tuottamaan erilaisia
tekstejä monimediaisissa oppimisympäristöissä

Oppilas oppii su- Tekstien tuottajuvoittamaan ja
minen
monipuolistamaan romanikielisen tekstin tuottamisen taitoaan.

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta
vahvistamaan

Oppilas rohkaistuu kehittämään
teksteissään
omaa ilmaisuaan
ja vahvistaa
myönteistä

S3

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla yksinkertaisen tekstin,
jonka viestistä
saa selvää.
Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisia rakenteita
sekä pääsääntöisesti esimerkiksi
virkkeen lopetusmerkkejä ja isoa
alkukirjainta.

Ilmaisu

Oppilas osaa
tuottaa apukysymysten ja mallien
avulla yksinkertaista tekstiä.
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Oppilas osaa
tuottaa lyhyen
tekstin, jonka
viesti välittyy
pääosin helposti.
Oppilas osaa jaksottaa tekstinsä
ja noudattaa kirjoitetun yleiskielen keskeisiä käytänteitä.

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla tekstiä
käyttäen itselleen tuttuja ilmaisuja.

positiivista suhtautumista kirjoittamiseen

suhtautumistaan
kirjoittamiseen.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T6 ohjata oppiS4
lasta tutustumaan romanikieliseen kirjallisuuteen ja mediaan,
ymmärtämään
omat mahdollisuutensa romanikielen säilyttäjänä sekä hyödyntämään kaksitai monikielisyyttään

Oppilas oppii
pohtimaan romanikielen käyttöä,
sen merkitystä ja
asemaa osana
kaksi- tai monikielisiä yhteisöjä.
Hän oppii hyödyntämään romaneja käsittelevää ja romanikielistä mediaa, kirjallisuutta ja kulttuuritarjontaa.

Romanikielisen
kirjallisuuden ja
median tuntemus

Oppilas osaa tunnistaa joitakin
kielellisen ja kulttuurisen taustansa ominaispiirteitä.

Oppilas osaa kuvailla mallien
avulla kielellisen
ja kulttuurisen
identiteetin merkitystä ja vertailee niitä apukysymysten avulla
tuttuihin kieliin ja
kulttuureihin.
Oppilas tuntee
jonkin verran romanikielistä mediaa, kirjallisuutta ja kulttuuritarjontaa.
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Oppilas osaa kuvailla kielellisen
ja kulttuurisen
identiteetin sekä
romanikielen
merkitystä ja asemaa muiden kielten joukossa.

Oppilas osaa kuvailla itsenäisesti
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin sekä äidinkielten merkitystä ja asemaa
muiden kielten
joukossa yksilön
Oppilas osaa hyö- ja yhteiskunnan
dyntää romaneja kannalta.
käsittelevää ja
romanikielistä
Oppilas hyödynmediaa, kirjallitää luovasti ja itsuutta ja kulttuu- senäisesti roritarjontaa.
maneja käsittelevää ja romanikielistä mediaa, kirjallisuutta ja kulttuuritarjontaa.

LIITE 3. Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 7–9
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten
hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas
saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen
tukena.
Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvosana on oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden ja
kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin
kohde

Osaamisen kuvaus arvosanalle
5

Osaamisen kuvaus arvosanalle
7

Osaamisen kuvaus arvosanalle
8

Osaamisen kuvaus arvosanalle
9

Oppilas oppii toimimaan monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa
ja pystyy arvioimaan toimintaansa niissä.

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilas osaa toimia satunnaisesti
itselleen tutussa
ryhmässä ja arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa toimia tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa toimia monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja
pystyy arvioimaan toimintaansa niissä.

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja
pystyy säätelemään

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta edistämään
taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
ja arvioimaan

S1
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omaa toimintaansa niissä

toimintaansa tilanteen mukaan.

Tekstien tulkitseminen
T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharrastustaan
kielitaidon mukaan

S2

Oppilas tuntee
monimuotoisia
kaunokirjallisia,
asia- ja mediatekstejä.

Tekstimaailman
ja lukuharrastuksen monipuolistuminen

Oppilas osaa lukea erilaisia yksinkertaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

Oppilas osaa lukea erilaisia tekstejä mutta pitäytyy enimmäkseen
itselleen tutuissa
tekstilajeissa.

Oppilas osaa lukea erilaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

Oppilas osaa lukea monipuolisesti erilaisia kaunokirjallisia, asiaja mediatekstejä.

T3 innostaa oppi- S2
lasta kehittämään erittelevää
ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien
ymmärtämistä ja
tulkitsemista

Oppilas kehittää
erittelevää ja
kriittistä lukutaitoa sekä ymmärtää ja tulkitsee
erilaisia tekstejä.

Erittelevä ja kriittinen lukutaito
sekä tekstien ymmärtäminen ja
tulkitseminen

Oppilas osaa hyödyntää yksinkertaisia tekstejä
tehtävän suorittamiseksi mallin
mukaan.

Oppilas ymmärtää tekstin sisällön ydinasiat ja
harjoittelee tarkastelemaan
tekstejä kriittisesti.

Oppilas osaa tarkastella tekstejä
kriittisesti käyttäen joitakin
tekstinymmärtämisen strategioita.

Oppilas osaa
käyttää tarkoituksenmukaisia
tekstinymmärtämisen strategioita.

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan
käyttää tekstejä

Oppilas vahvistaa
taitoaan pohtia
tekstien yhteyttä
omiin

S2

Oppilas valitsee,
käyttää, tulkitsee
ja arvioi kriittisesti myös itselleen uudentyyppisiä tekstejä.
Taito hyödyntää
tekstejä ja lukutaitoa sekä taito
keskustella

Oppilas osaa hyödyntää yksinkertaisia tekstejä ja
pohtii
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Oppilas osaa hyödyntää mallien
avulla ja itsenäisesti erilaisia

Oppilas osaa kirjoittaa ja keskustella erilaisista
teksteistä

Oppilas osaa kirjoittaa ja keskustella myös itselleen

ja lukutaitoaan
tiedon hankkimiseksi, elämysten saamiseksi
sekä keskustelemaan teksteistä
erilaisissa viestintäympäristöissä

kokemuksiinsa
sekä keskustella
teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

apukysymysten
ja mallien avulla
tekstien yhteyttä
omiin kokemuksiinsa.

tekstejä tiedon
hankkimiseksi.

pohtien tekstien
yhteyttä omiin
kokemuksiinsa
Oppilas harjoitte- erilaisissa viestinlee teksteistä
täympäristöissä.
keskustelemista
tutuissa viestintäympäristöissä.

uudentyyppisistä
teksteistä kysyen, tiivistäen,
kommentoiden
ja pohtien tekstien yhteyttä
omiin kokemuksiinsa erilaisissa
viestintäympäristöissä.

S3

Oppilas rohkaistuu kehittämään
teksteissään
omaa ilmaisuaan
ja vahvistaa
myönteistä suhtautumistaan kirjoittamiseen.

Tekstien tuottaminen ja ilmaisu

Oppilas osaa
tuottaa apukysymysten ja mallien
avulla yksinkertaista tekstiä.

Oppilas osaa
tuottaa kirjallisesti ja suullisesti
mallien avulla
tekstiä käyttäen
itselleen tuttuja
ilmaisuja.

Oppilas osaa
tuottaa kirjallisesti ja suullisesti
myös pidempiä
tekstejä käyttäen
monipuolisia ilmaisuja.

Oppilas osaa
tuottaa kirjallisesti ja suullisesti
monipuolisia tilanteeseen sopivia tekstejä käyttäen luovia ilmaisuja.

T6 ohjata oppiS3
lasta sujuvoittamaan ja monipuolistamaan kirjoittamisen taitoa sekä

Oppilas sujuvoittaa ja monipuolistaa kirjoittamisen taitoaan ja
oman äidinkielensä

Sujuva ja monipuolinen kirjoittamisen taito,
ymmärrettävän
tekstin tuottaminen ja kirjoitetun

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla yksinkertaisen tekstin,
jonka viestistä
saa selvää.

Oppilas osaa
tuottaa lyhyen
tekstin, jonka
viesti välittyy
pääosin helposti.

Oppilas osaa
tuottaa tekstin,
jonka viesti välittyy helposti.

Oppilas osaa
tuottaa ymmärrettävän ja sujuvan tekstin.

Tekstien tuottaminen
T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta
vahvistamaan
positiivista suhtautumista kirjoittamiseen
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syventämään
tekstilajien tuntemusta

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia,
kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia
tekstejä

kirjoitusjärjestelmän hallintaa.

S3

kielen konventioiden hallinta

Oppilas rohkais- Taito tuottaa eri
tuu tuottamaan
tekstilajeja eduskertovia, kuvaatavia tekstejä
via, ohjaavia,
kantaa ottavia ja
pohtivia tekstejä.

Oppilas osaa jaksottaa tekstinsä
ja noudattaa kirjoitetun yleiskielen peruskäytänteitä.

Oppilas osaa hyödyntää kirjoittamisessaan tietoja viestintätekniikkaa.

Oppilas osaa jäsentää tekstinsä
ja kappaleensa
loogisesti ja kiinnittää huomiota
sanavalintoihin
sekä noudattaa
kirjoitetun yleiskielen peruskäytänteitä.

Oppilas osaa
tuottaa mallien
avulla yksinkertaisia ja konkreettisia kertovia
ja kuvaavia tekstejä itselleen tutuista aiheista.

Oppilas osaa
tuottaa ohjaavia
ja yksinkertaisia
kantaa ottavia
tekstejä ja käyttää mallien avulla
niille tyypillisiä
keinoja.

Oppilas osaa
tuottaa pohtivia
ja erilaisia kantaa
ottavia tekstejä
ja käyttää niille
tyypillisiä keinoja.

Oppilas osaa
tuottaa itsenäisesti erilaisia
tekstejä ja käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä keinoja.

Oppilas osaa tunnistaa joitakin
oman kielellisen
ja kulttuurisen
taustansa ominaispiirteitä.

Oppilas osaa kuvailla mallien
avulla kielellisen
ja kulttuurisen
identiteetin merkitystä ja vertailee niitä apukysymysten avulla

Oppilas osaa kuvailla kielellisen
ja kulttuurisen
identiteettinsä
sekä äidinkielen
käyttöä, merkitystä ja asemaa

Oppilas osaa kuvailla itsenäisesti
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin sekä äidinkielten merkitystä ja asemaa
muiden kielten

Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisia rakenteita
sekä pääsääntöisesti esimerkiksi
virkkeen lopetusmerkkejä ja isoa
alkukirjainta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T8 ohjata oppiS4
lasta pohtimaan
kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen käyttöä, merkitystä ja
asemaa osana

Oppilas pohtii
Kieli- ja kulttuurikielellistä ja kult- tietoisuuden ketuurista identihittyminen
teettiä sekä äidinkielen käyttöä, merkitystä ja
asemaa osana
erilaisia
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erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntämään erikielistä mediaa ja
kulttuuritarjontaa

kieliyhteisöjä
sekä hyödyntää
omakielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa.

Oppilas tuntee
jonkin verran
omakielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa.

tuttuihin kieliin ja
kulttuureihin,
myös Suomeen ja
suomalaiseen
kulttuuriin.

muiden kielten
joukossa.

T9 kannustaa op- S4
pilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekistereitä,
esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun
kielen eroja sekä
kielen käyttöä eri
tilanteissa

Oppilas tunnistaa Kielitietoisuuden
kielen erilaisia re- kehittyminen
kistereitä, esimerkiksi puhutun
ja kirjoitetun kielen eroja sekä
kielen käyttöä eri
tilanteissa.

Oppilas osaa
mallien ja apukysymysten avulla
tehdä yksittäisiä
havaintoja tekstien ja kielen piirteistä, kuten kirjoitetun ja puhutun kielen
eroista.

Oppilas osaa
mallien avulla
tehdä havaintoja
tekstien ja kielen
piirteistä ja eri
rekisterien ja tyylien eroista.

Oppilas osaa tunnistaa kielen eri
rekistereitä, puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
sekä kielen tilanteista käyttöä.

T10 ohjata oppilasta syventämään tietojaan
äidinkielen keskeisistä

Oppilas syventää Keskeisten rakentietojaan äidinteiden tuntemus
kielen keskeisistä ja käyttö
rakenteista.

Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisimpia äidinkielensä rakenteita

Oppilas tunnistaa
mallien avulla joitakin äidinkielensä keskeisiä
rakenteita ja

S4
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Oppilas osaa hyödyntää omakielistä mediaa ja
kulttuuritarjontaa.

Oppilas osaa
käyttää mallien
avulla kielen eri
rekistereitä.
Oppilas tunnistaa
mallien avulla ja
itsenäisesti oman
äidinkielensä keskeiset rakenteet

joukossa yksilön
ja yhteiskunnan
kannalta.
Oppilas hyödyntää luovasti ja itsenäisesti omakielistä mediaa ja
kulttuuritarjontaa.
Oppilas osaa tunnistaa ja käyttää
itsenäisesti kielen eri rekistereitä, puhutun ja
kirjoitetun kielen
eroja sekä kielen
monipuolista tilanteista käyttöä.

Oppilas tuntee
hyvin äidinkielensä keskeiset
rakenteet ja osaa
käyttää niitä

rakenteista ja
analysoimaan
niitä

apukysymysten
ja mallien avulla.

käyttää niitä tutuissa ympäristöissä.

ja osaa käyttää
niitä erilaisissa
viestintäympäristöissä.

monipuolisesti
myös itselleen
uudenlaisissa
viestintäympäristöissä.

Oppilas harjoittelee käyttämään
äidinkieltään tukena opiskelussa
ja tiedonhaussa.

Oppilas käyttää
mallien avulla äidinkieltään ja
monikielisyyttään
tukena opiskelussa ja tiedonhaussa.

Oppilas osaa
käyttää itsenäisesti äidinkieltään ja monikielisyyttään tukena
opiskelussa ja tiedonhaussa.

Oppilas käyttää
monipuolisesti ja
itsenäisesti äidinkieltään ja monikielisyyttään tukena opiskelussa
ja tiedonhaussa.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja tietää,
mitä yksityisyyden suojalla tarkoitetaan.

Oppilas harjoittelee lähteiden valintaa, käyttöä ja
luotettavuuden
arviointia.
Oppilas erottaa
yleensä faktan
mielipiteestä.

Oppilas osaa arvioida tietojen
käytettävyyttä ja
lähteiden luotettavuutta ja valita
tehtävään sopivat lähteet.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T11 auttaa oppi- S5
lasta kehittämään taitoa käyttää äidinkieltään
tiedonhaussa ja
tiedonkäsittelyssä eri oppiaineissa ja ympäristöissä

Oppilas kehittää
toimivaa kaksi- ja
monikielisyyttään
ja taitoaan käyttää sitä monipuolisesti tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri
oppiaineissa ja
ympäristöissä tekijänoikeuksia
noudattaen.

Omakielinen ja
monikielinen tiedonhaku ja tiedonkäsittely
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä

Oppilas osaa hakea tietoa tavanomaisista lähteistä mallien
avulla.
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