A2-kielen valinnasta ja opetuksesta
3/2016

A2-kieli
•

A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja
kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka.

•

Kouluilla tarjottavat valinnaiskielet on sovittu yhteistyöalueittain. Oman alueen
tarjonnasta saa lisätietoa oppilaan koululta.

•

A2-valinta-alue muodostuu pääsääntöisesti niistä alaluokkien kouluista, joilta
mennään samalle yläluokkien kouluille.

•

Kieliryhmien muodostamisessa tehdään yhteistyötä myös muiden opetuksen
järjestäjien koulujen kanssa Oulussa. Oulun normaalikoulu siirtyy v. 2017 samaan
A2-kielen valintaikään, eli ryhmänmuodostuksessa voidaan jatkossa tehdä
yhteistyötä.

•

A2-kieli sisältyy 5. ja 6. luokan valinnaisaineisiin, jolloin viikkotuntimäärä on
kaikilla oppilailla sama.

•

A2-kielen valitseva oppilas ei siis valitse muita alakoulun valinnaisia. A2-ruotsin
opiskelijat voivat kuitenkin valita 6. luokalle valinnaisia aineita 2 vvt. (Asia on
esitetty myös taulukossa diassa 7. )

A2-kielen opiskelu yläluokilla
•

Yläkoulun 7. luokalla A2-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Opinnot
lisäävät oppilaan viikoittaista työaikaa 2 tunnilla.

•

Syksystä 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan A2-kieltä opiskellaan 3
tuntia vuosiluokilla 8 ja 9. Näillä luokilla kaksi A2-kielen tunneista sisältyy

valinnaisiin aineisiin ja yksi tunti opiskellaan vuosiluokan
kokonaistuntimäärän ylittävänä tuntina.
•

Opetussuunnitelman mukaan A2-kielen opiskelija voi siis valita muita
valinnaisia aineita 8. luokalla 4 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 2 tuntia.

Asia on esitetty myös taulukossa diassa 4.
•

Lisätietoja kaikista perusasteen valinnoista löytyy täältä.

Muut A2-kielet kuin ruotsi
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Valinnaisen aineen eli A2-ruotsin oppimäärä on kaikille yhteistä B1-oppimäärää
kattavampi eli siinä tavoitteet ja sisällöt ovat laajemmat. B1-ruotsin
yhteistuntimäärä on 6 vvt ja A2-ruotsin 12 vvt.
HUOM! A2-ruotsin opiskelun 5. luokalla aloittaneet valitsevat 6. luokalle
opiskeltavaksi myös 2 tuntia valinnaisia aineita, koska muuten
vuosiluokkakohtaiset tunnit eivät tule täyteen eli B1-opetustunnit (2 vvt)
korvautuvat A2-tunneilla. Asia on tiivistetty taulukkoon diassa 7.

A2-ruotsista yläluokilla
•

Yläkoulussa 7. luokalla molemmat A2-kielen tunnit menevät yli
vuosiluokan kokonaistuntimäärän, joten A2-ruotsia opiskelevilla
kokonaistuntimäärä menee vain yhden tunnin yli, koska B1-ruotsia on 7.
luokalla 1 vvt
– vrt. muissa A2-kielissä ylitys 7. luokalla on 2 vvt

•

B1-ruotsia on 8. luokalla 2 vvt, joten A2-ruotsin kolmesta tunnista kaksi
menee B1-kiintiöstä ja yksi valinnaisista aineista tai yli tuntijaon, kuten
muillakin A2-aineilla. (Punaisella merkitty asia on päättämättä.)
B1-ruotsia on 9.luokalla 1vvt, joten A2-ruotsin tunteista (3 vvt) kaksi
menee valinnaisesta ja yksi korvautuu B1-kielen tunnilla.

•
•

Asia on tiivistetty taulukkoon diassa 7.

A2-ruotsi
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8. lk

6

3

1 tai 0
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(päättämättä)

9. lk

4

3

0

2

Erikoisluokkavalinnat ja A2-kielen opiskelu
• Toisella luokalla oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkaville
erikoisluokille: kuvataide-, liikunta- tai musiikkiluokalle.
Erikoisluokkien valintakokeet ovat vuosittain
helmikuussa.
• Erikoisluokkien tuntijaot ja niiden vaikutus A2-opintoihin
ovat hyväksymättä. Tiedot päivitetään hyväksynnän
jälkeen.
• Tässä vaiheessa on tiedossa, että suurin osa tai kaikki A2tunnit menevät yli tuntijaon sekä ala- että yläluokilla.

A2-kieliopinnot ja kuljetukset
• Kieltenopiskeluun liittyvät koulukuljetusasiat noudattavat yleisiä
koulukuljetusperiaatteita Oulussa.
• Toista vierasta kieltä opiskelevalle oppilaalle on turvattava
turvallinen siirtyminen toimipisteestä toiseen A2-kielen
tunneille.
• Turvallisuusnäkökohta koskee myös siirtymistä suoraan kodista
toiseen toimipisteeseen (aamun ensimmäiset tunnit) ja/tai
toimipisteestä takaisin omaan kotiin (iltapäivän viimeiset tunnit).
• Mikäli siirtyminen ei muuten ole turvallista, oppilaalle voidaan
korvata matkat pääsääntöisesti linjavuorolla toisen vieraan kielen
tunneille.

Etäopetus
• Opetussuunnitelman ja Oulun kaupungin
kieliohjelman mukaisesti toisen vieraan kielen
opetusta voidaan antaa myös etäopetuksena.
• Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään
oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia
monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen
koulun koosta ja sijainnista riippumatta.

• Perusasteen etäopetusjärjestelyt on kuvattu 1.8.2016
voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa luvussa 5
(valtakunnalliset ja paikalliset kirjaukset).

A2-kielivalinnan sitovuus
•

Vapaaehtoinen A-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Sen
jälkeen voidaan edellyttää valintaan sitoutumista peruskoulun loppuun
asti (OPH:n linjaus).

•

Joissakin tapauksissa opiskelun keskeyttämistä joudutaan harkitsemaan.
Tällöin noudatetaan Opetushallituksen ja Oulun kaupungin linjausta:
Valittuaan A2-kielen oppilas opiskelee sitä perusopetuksen loppuun saakka.
Oppilas voidaan vapauttaa vapaaehtoisen kielen opiskelusta mikäli opinnot
rasittavat häntä huomattavasti sairauden tai muun oppilashuollollisen syyn
vuoksi. Tällöin huoltajat voivat pyytää kirjallisesti vapautusta opiskelusta selkein
perustein ensin kielenopettajan kanssa keskusteltuaan. Kirje/sähköposti
lähetetään koulun rehtorille ja kielenopettajalle sekä luokanopettajalle, joiden
kanssa vielä keskustellaan asiasta. Lisäksi oppilashuoltoryhmä käsittelee asian,
minkä jälkeen rehtori tekee päätöksen. Mahdolliset keskeytyspäätökset tehdään
vain keväällä lukuvuoden päättyessä, ei kesken lukuvuotta ellei asia ole hyvin
poikkeuksellinen.

A2-opintojen päättöarviointi
• Oppimäärä pitää suorittaa hyväksytysti, jotta
päättötodistukseen saa suoritusmerkinnän. Opetushallituksen
määräyksen mukaan oppilaan päättötodistukseen on
kuitenkin mahdollista huoltajan pyynnöstä jättää
merkitsemättä valinnaisen kielen numeroarvosana.
• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan
päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena
aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”.
• HUOM! Englannin kieleen (=A1 Oulussa) sovelletaan
korkeampia taitotasoja kuin muihin A-kieliin.

A2-valintaprosessi v. 2016
•

Oppilas tekee 4. luokan keväällä valintoja 5. luokalla alkavaan valinnaisten
aineiden opiskeluun liittyen.

•

Oppilas voi valita valinnaisten aineiden asemesta 5. luokalla alkavan
vapaaehtoisen kielen (A2-kieli). Jos oppilas ei valitse A2-kieltä, hän valitsee
muita koululla tarjottavia valinnaisaineita.

•

Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut
kyseisen kielen joko omalla koululla tai koulujen yhteistyöalueella.

•

Oppilaat ja huoltajat valitsevat valinnaisaineet viikoilla 14-15 (4.4.15.4.2016). Valinta tehdään Wilmassa sekä A2-kielen, että muiden
valinnaisaineiden osalta.

•

Ryhmät muodostetaan mahdollisimman pian valinta-ajan päätyttyä koulujen
yhteistyönä. Valintojen toteutumisesta tiedotetaan oppilaita ja huoltajia
oppilaskohtaisesti.

A2-ryhmien perustaminen
•

Viidennellä luokalla perustetaan kieliryhmä, mikäli kielen valinneita
oppilaita on vähintään 12 joko koululla tai kielivalintojen
yhteistyöalueella.

•

Ryhmien muodostamisessa huomioidaan oppilaiden varavalinnat.

•

Vieraiden kielten opetusta voidaan antaa myös etäopetuksena.
Etäopetusvaihtoehto on valittavissa niillä kouluilla, joilla
etäopetusmahdollisuus on päätetty ottaa käyttöön yhtenä kieliopintojen
järjestämisen tapana. Kyseisten koulujen valintalomakkeessa on tästä
merkintä. Etäopetusryhmäehdotukset koostetaan eri alueiden oppilaista, ja
ryhmät toteutuvat mikäli käytännön järjestelyt eli mm. aikataulut ja
opettajaresurssi saadaan tukemaan ryhmämuodostusta.

Huomioita kielivalinnan tueksi
•

Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, ja valmius kohdata
erilaisia ihmisiä ja kulttuureja on nyky-yhteiskunnassamme tärkeää.
Kielitaito todella avaa ovia!

•

Kieltenopiskelu korostaa kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä kulttuurin
tuntemusta. Kielten opiskelu on aktiivista, monipuolista ja monikanavaista.
Varhain aloitettu kielen opiskelu luo mahdollisuuden aitoon ja syvään kielen ja
kulttuurin ymmärrykseen.

•

Valintaa tehdessä on oleellista, että lapsi on itse innostunut ja halukas oppimaan
uutta vierasta kieltä.

•

Kielenopiskelussa tarvitaan paitsi pitkäjänteisyyttä myös innostusta, oppimishalua ja
uteliaisuutta! Tärkeintä on, että lapsi ja nuori osaa ja uskaltaa ilmaista itseään vieraalla
kielellä. Virheiden kanssa ollaan suvaitsevaisia.

•

Huoltajat voivat tukea kielen opiskelua esimerkiksi kyselemällä läksyjä ja kuuntelemalla
kun lapsi lukee tekstikappaleita ääneen. Itse ei tarvitse osata kieltä, mutta kiinnostus ja
kannustus on tärkeää.

LINKKEJÄ
• Kielivalinnat Oulussa (perusasteen tietoja)
• Kielivalinnat Oulussa (lukion tietoja)
• eLukio
• Suomen kieltenopettajien liiton kielivalintasivut
• Kielitivoli – (tietoa opettajille ja huoltajille/”lahja lapselle” sekä
kielipelejä oppilaille)
• Kielitivolin paikalliset sivut (eri kielten esittelyä)
• Tietoa mm. OPOille

