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Kaksikielisen opetuksen arviointi

Tervetuloa, tutustumista

Iltapäivän tavoitteet

Kaksikielisen opetuksen arviointi opetussuunnitelman perusteissa

Kahvitauko klo 14.00-14.30

Ryhmätyö

• Uudet ideat, Oivallukset, Mietityttävät asiat, Aikomukset 

Yhteenvetoa
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Me opet uuden 
edessä

Mikä askarruttaa eniten 
kaksikielisen opetuksen 
arvioinnissa?

(Karusellin purku)
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2. Iltapäivän tavoitteet

Eväitä mukaan vietäväksi koulun arkeen

Opetussuunnitelman 
perusteet taas tutummiksi, 

mitä paikalliseen opsiin

Miten arvioidaan kielitaitoa 
ja oppiaineita?

Eurooppalainen kielisalkku

Kielitaidon arvioinnin 
tukimateriaalit

Yhteistyö arvioinnissa
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Kaksikielisen 
opetuksen arviointi 
opetussuunnitelman 
perusteissa



1. Seurannan ja arvioinnin 
erityispiirteet 
kaksikielisessä
opetuksessa



Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014)
Mitä arvioidaan?

arvioidaan suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin oppilaiden

• aineenhallintaa

• kielitaidon kehittymistä

oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa

• kaikkien opettajien yhteistyönä

• oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla (esim. Eurooppalainen kielisalkku) 

arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta 
oppilaan osaamisesta
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Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014)
Eri oppiaineiden arviointi

noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, 
millä kielellä niitä on opetettu

arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen 
niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen 
opetussuunnitelmaan kirjattu
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Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014)
Päättöarviointi

kielikylpykielen tai kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-
kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti.

• Perustelu: oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaaminen toisen asteen opintoihin 
hakeuduttaessa

tehdään yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken 
mahdollisuuksien mukaan 

päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle voidaan antaa liite kielikylpyyn tai 
muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta
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Kielten opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S3 Kehittyvä 
kielitaito

Taito toimia 
vuorovaikutuksessa

- vuorovaikutustaito 
erilaisissa tilanteissa

- viestintästrategioiden 
käyttö

- viestinnän kulttuurinen 
sopivuus

Taito tulkita 
tekstejä

Taito tuottaa 
tekstejä

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

S2 Kielenopiskelutaidot



Laaja-alainen osaaminen (L1-L7)
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Laaja-alainen osaaminen (L1-L7)
Miten huomioidaan opetuksessa?

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat (s. 25, OPS 2014)

”Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

• mitkä ovat ne järjestelyt ja toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteiden toteutumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista 
seurataan (laaja-alaisen osaamisen tarkemmat tavoitteet määritellään 
vuosiluokkakokonaisuuksittain, katso luvut 13 - 15).”

- > Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana oppiaineiden tavoitteita
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Oppilaan oppimisen arviointi kielissä (vl 7-9), 1

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin ml. itse- ja vertaisarviointi

Arviointi 

• kohdistuu kaikkiin kielten opetukselle asetettuihin tavoitteisiin

• otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet

• arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen

• välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua 
http://kielisalkku.edu.fi/fi
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Oppilaan oppimisen arviointi kielissä (vl 7-9), 2

Arviointi

monipuolista

antaa oppilaille 
mahdollisuuden 

painottaa 
itselleen 
luontevia 

ilmaisumuotoja

tarjoaa 
mahdollisuuksia 
osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla 
on kieleen liittyviä 
oppimisvaikeuksia tai 
joilla on muulla 
tavoin kielellisesti 
erilaiset lähtökohdat
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Oppilaan oppimisen arviointi kielissä (vl 7-9), 3

Oppimista ohjaavan ja 
kannustavan palautteen avulla 
oppilaita

• autetaan tulemaan tietoisiksi omista 
taidoistaan ja kehittämään niitä

• rohkaistaan käyttämään oppimaansa 
erilaisissa viestintätilanteissa
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Oppilaan oppimisen arviointi kielissä, päättöarviointi, 1

määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kielen 
oppimäärän tavoitteet

osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti

päättöarvosanan muodostaminen

• suhteutetaan oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin

• otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa
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Oppilaan oppimisen arviointi kielissä, päättöarviointi, 2

oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista

arvosanan kahdeksan tason 
ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta
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Arviointikriteerit 6. 
vuosiluokan päätteeksi
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Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten 
tukimateriaalit, www.edu.fi

• http://edu.fi/perusopetus/kielet/ops2016_tukimateriaalit

• Kehittyvä kielitaito eri kielissä ja oppimäärissä (pdf)

• Kehittyvän kielitaidon asteikko – toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet (pdf)

• Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin kriteerien 
tukimateriaali (pdf)
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http://edu.fi/download/172823_kehittyva_kielitaito_eri_kielissa.pdf
http://edu.fi/download/172824_kehittyvan_kielitaidon_asteikko.pdf
http://edu.fi/download/175593_toisen_kotimaisen_kielen_ja_vieraiden_kielten_paattoarvioinnin_kriteerien_tu.pdf
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Eurooppalainen kielisalkku 

Kielisalkun osat

www.edu.fi/kielisalkku

1) Kieltenoppimiskertomus

2) Kielipassi

3) Itsearviointilistat

4) Työkansio: oppimiskansio, raportointikansio

Lisäksi opettajalle ohjeita
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Palapeli



Teemat

1. Miten oppilaan kielitaidon kehittymisen arviointi voidaan toteuttaa eri 
oppiaineiden opettajien välisenä yhteistyönä?

2. Mitä kielellisiä tavoitteita asetetaan paikallisessa opsissa oppiainekohtaisen 
kielen kehittymiselle?

3. Miten toteutamme itse- ja vertaisoppimista?

4. Karusellista
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Lopuksi

Mieti hetki itseksesi,
vastauksia uoma-
kysymyksiin.
Kerro ryhmällesi.

Uudet ideat 
Mitä uusia 

ideoita sait?

Oivallukset
Mitä oivalsit?

Mietityttävät
Mitä jäät 

miettimään 
ja 

pohtimaan?

Aikomukset
Miten aiot 
soveltaa 
koulun 

arjessa?
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Hyvää pääsiäistä!
Kiitos! 

annamari.kajasto@oph.fi

mailto:annamari.kajasto@oph.fi

