
Vieras kieli, B2-oppimäärä 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

Kommentit ja muistiinpanot

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
kyseisen kielen 
kielialu�eeseen ja 
elämänmuodon joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä 
tukea 
oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja 
monikielisyyden 
kehittymistä

Oppilas oppii 
tuntemaan 
kohdekielen suhteen 
muihin kieliin. Hän 
oppii tuntemaan 
kohdekielen 
kielialuetta 
sekä kulttuureita 
ja elämänmuotoja. 
Oppilas oppii 
kehittämään 
kielellistä 
päättelykykyään ja 
monikielisyyttään.

Kohdekielen 
suhde muihin 
kieliin, kielialueen 
ja siihen liittyvien 
kulttuurien ja 
elämänmuotojen 
tunteminen, 
kielellinen päättely 
ja monikielisyys

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan. Oppilas 
osaa antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
kulttuureista ja niihin 
liittyvistä 
elämänmuodoista.

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan 
sekä antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
suhteesta muihin 
kieliin. Oppilas osaa 
kertoa kohdekielen 
kulttuureista ja 
niihin liittyvistä 
elämänmuodoista.

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan,
ja vertailla 
kohdekielen 
suhdetta muihin 
kieliin. Oppilas osaa 
kuvailla 
kohdekielen 
kulttuureita 
ja kuvailla niihin 
liittyviä 
elämänmuotoja.

Oppilas osaa 
vertailla ja pohtia 
kohdekielen 
suhdetta muihin 
kieliin. Oppilas osaa 
hyödyntää kohde-
kielen keskeisimpiä 
erityispiirteitä 
oppimisessaan.
Oppilas osaa 
vertailla kohdekielen 
kulttuureita ja niihin 
liittyviä 
elämänmuotoja.
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

L3 Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot

Kommentit ja muistiinpanot:

T2 rohkaista oppilasta 
näkemään opiskel-
tavan kielen taito osana 
elinikäistä oppimista ja 
oman kielivarannon 
karttu-mista, ohjata 
oppilasta 
löytämään itselleen ja 
ikäkaudelleen parhai-
ten sopivia tapoja oppia 
kieliä ja kannustaa 
häntä käyttämään 
vähäistäkin taitoaan 
myös oppituntien 
ulkopuolella

Oppilas oppii 
löytämään 
mahdolisuuksia 
käyttää 
kohdekieltä myös 
koulun päätyttyä. 
Oppilas oppii 
käyttämään erilaisia 
tapoja oppia kieliä ja 
löytää niistä itselleen 
tehokkaimmat.

Jatkuvan 
kielenopiskelun 
valmiuksien ja 
opiskelustrategi-
oiden 
kehittyminen

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuksista 
käyttää 
kohdekieltä.
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
tapoja oppia 
kohdekieltä.

Oppilas osaa ker�toa 
mahdollisuuksista 
käyttää 
kohdekielen taitoaan 
myös koulun päätyttyä.
Oppilas osaa 
käyttää yleisimpiä itselle 
sopivia tapoja oppia 
kohdekieltä.

Oppilas osaa ker�toa, 
mihin hän 
voi käyttää 
koh�dekielen 
taitoaan 
myös koulun 
pää�tyttyä.
Oppilas osaa 
käyttää keskei�simpiä 
itselle sopivia tapoja 
oppia kohde�kieltä.

Oppilas osaa kertoa, 
kuinka kohdekielen 
taitoa voi hyödyntää 
myös koulun 
päätyttyä. Oppilas 
osaa käyttää 
monipuolisia itselle 
sopivia tapoja
oppia kohdekieltä.
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa 
taito tulkita tekstejä, 
taito tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Kommentit ja muistiinoanot:

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

Oppilas oppii 
toimimaan erilaisissa 
suullisissa ja 
kirjallisissa 
vuorovaikutustilan-
teissa

Vuorovaikutus 
erilaisissa 
tilanteissa

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

Oppilas selviytyy 
satunnaisesti 
yleisimmin 
toistuvista, 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkumppa-
niin.

Oppilas selviytyy 
monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteis-
ta tukeutuen 
joskus 
viestintäkump-
paniin.

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja 
tutuissa ja 
jokapäiväisissä 
tilanteissa sekä 
toisinaan 
ylläpitämään 
viestintätilannet
ta.

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutuksessa 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Kommentit ja muistiinpanot:

T4 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioi-
den käytössä

Oppilas oppii 
hyödyntämään 
kielellisiä 
viestintästrate-
gioita 
vuorovaikutus-
tilanteissa.

Viestintästrategi-
oiden käyttö

Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, 
piirtäminen, 
sa astot, internet). 
Oppilas osaa joskus 
arvailla tai 
päätellä yksittäisten 
sanojen merkityksiä 
asiayhteyden, 
yleistiedon tai muun 
kielitaitonsa 
perusteella. 
Oppilas osaa ilmaista, 
onko ymmärtänyt. 

Oppilas tukeutuu 
viestinnässään 
kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin 
ja ilmauksiin.
Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja. 
Oppilas osaa pyytää 
toistamista 
tai hidastamista. 

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

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Kommentit ja muistiinpanot:

T5 auttaa 
oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvien 
ilmausten 
tuntemustaan

Oppilas oppii 
käyttämään 
kohdekielelle ja 
kielialueen 
kulttuurille 
tyypillisiä 
kohteliaisuuden 
ilmauksia.

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa 
käyttää muutamia 
kielelle ja 
kulttuurille 
tyypillisimpiä 
kohte�liaisuuden 
ilmauksia 
(tervehtiminen, 
hyvästely, 
kiittäminen) 
joissakin kaikkein 
rutiininomaisimmissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa.

Oppilas osaa 
käyttää muutamia 
kaikkein yleisimpiä 
kielelle 
ominaisia 
kohteliaisuuden 
ilmauksia 
rutiininomaisissa 
sosiaasisissa 
kontakteissa. 

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

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

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L4 Monilukutaito

Kommentit ja muistiinpanot:

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

Oppilas 
oppii 
tulkitsemaan 
erilaisia 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä.

Tekstien 
tulkintataidot

Oppilas 
ymmärtää 
vähäisen 
määrän yksittäisiä 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja sanoja 
ja ilmauksia. 
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestelmän 
tai hyvin rajallisen 
määrän 
kirjoitusmerkkejä.

Oppilas ymmärtää 
harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisältävää 
muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua tekstiä ja 
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 
helppoja, tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sekä selkeää 
puhetta si�sältäviä 
tekstejä. Oppilas 
ymmärtää lyhyiden, 
yksinkertaisten, itseään 
kiinnostavien viestien 
ydinsisällön ja 
tekstin pääajatukset 
tuttua sanastoa 
sisältävästä, 
ennakoitavasta tekstistä. 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertaiseen 
päättelyyn 
asiayhteyden tukemana

Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1
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Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito 
toimia vuorovaikutuksessa, 
taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Kommentit ja muistiinpanot:

T7 tarjota 
oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitel-
la ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoit-
tamista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta oleellisim-
piin rakenteisiin

Oppilas oppii 
ilmaisemaan itseään 
suullisesti ja 
kirjallisesti käyttäen 
kielen keskeistä 
sanastoa 
ja keskeisiä 
rakenteita. Hän 
oppii ääntämään 
ymmärrettävästi.

Tekstien 
tuottamistaido

Oppilas osaa ilmaista 
itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja 
sanoja ja opeteltuja 
vakioilmaisuja. 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoiteltuja 
ilmauksia 
ymmärrettävästi 
ja osaa kirjoittaa 
joitakin erillisiä 
sanoja ja sanontoja.

Oppilas pystyy 
kertomaan ohjatusti 
joistakin tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa. 
Oppilas osaa kirjoittaa 
joitakin sanoja ja lauseita. 
Oppilas ääntää 
harjoiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. 
Oppilas osaa hyvin 
suppean perussanaston, 
muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja 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 osaa rajallisen 
määrän lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja ilmauksia, 
keskeistä sanastoa ja 
perustason 
lauserakenteita.
Oppilas pystyy 
kertomaan arkisista ja 
itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittamaan 
yksinkertaisia viestejä ja 
ääntää harjoitellut 
ilmaisut ymmärrettävästi.

Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 
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