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TIIVISTELMÄ
Oppimistulosten arviointiin englannin kielen A-oppimäärässä keväällä 2013
osallistui yhteensä 3 476 oppilasta 109 koulusta. Otos vastasi noin kuutta prosenttia ikäluokasta. Arviointiin osallistuneista oppilaista tyttöjä oli 1 697 ja poikia 1 766, sukupuoltaan ei ilmoittanut 13. Oppilaista 2 966 kävi suomenkielistä
ja 510 ruotsinkielistä koulua. Oppilaiden yleisin äidinkieli oli suomi (83 %),
toiseksi yleisin ruotsi (13 %).
Oppilaiden englannin kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämistehtävillä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (1 500) suoritti myös puhumistaitoa mittaavat tehtävät. Oppilaiden tulokset kielitaidon eri osa-alueilla olivat
hyvät, osalla jopa erinomaiset. Parhaimmat tulokset saatiin puhumis- ja kirjoittamistehtävissä, sitten kuullun ymmärtämis- ja luetun ymmärtämistehtävissä.
Kouluarvosanaa kahdeksan vastaavalle, vähintään hyvän osaamisen taitotasolle A2.2 ylsi puhumistehtävissä 77 ja kirjoittamistehtävissä 72 prosenttia
oppilaista. Ymmärtämistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason B1.1
saavutti kuullun ymmärtämistehtävissä 67 ja luetun ymmärtämistehtävissä 62
prosenttia oppilaista. Ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (B1.2
tai enemmän) ylsi luetun ymmärtämistehtävissä 44, kuullun ymmärtämistehtävissä 22 prosenttia oppilaista. Tuottamistehtävissä erinomaisen osaamistason
(B1.1 tai enemmän) saavutti puhumistehtävissä 64 ja kirjoittamistehtävissä 58
prosenttia oppilaista.
Tyydyttävään osaamiseen ymmärtämistaidoissa (A2.2) ylsi sekä kuullun että
luetun ymmärtämistehtävissä 17 prosenttia oppilaista. Tuottamistehtävissä tyydyttävän osaamisen (A2.1) saavutti puhumistehtävissä yhdeksän ja kirjoittamistehtävissä 12 prosenttia oppilaista. Vähintään kaksi taitotasoa hyvän osaamisen
taitotasoa alhaisemmalle, heikolle osaamistasolle oppilaita jäi eniten luetun
ymmärtämistehtävissä (21 %). Muissa osataidoissa heikon tuloksen sai kuullun
ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä 16 ja puhumistehtävissä 14 prosenttia oppilaista.
Oppilaiden tyypillisin taitotaso puhumis-, kirjoittamis- ja luetun ymmärtämistehtävissä oli B1.2, mikä vastaa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla
kielitaidon tasojen kuvausasteikolla sujuvaa peruskielitaitoa. Kuullun ymmärtämistehtävissä oppilaiden tyypillisin taitotaso oli toimivaa peruskielitaitoa vastaava B1.1. Sekä B1.2- että B1.1-tasoinen kielitaito mahdollistaa selviytymisen
arkielämän vaihtelevissa viestintätilanteissa.
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Oppilaiden tuloksiin vahvimmin yhteydessä ollut taustatekijä olivat oppilaan
jatko-opintosuunnitelmat. Lukioon pyrkineet menestyivät kaikissa osataidoissa
ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä paremmin. Lukioon pyrkineiden osuus
vähintään hyvän osaamistason saavuttaneista oli luetun ymmärtämistehtävissä
36, kuullun ymmärtämistehtävissä 31, kirjoittamistehtävissä 32 ja puhumistehtävissä 29 prosenttiyksikköä ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuutta
suurempi. Sukupuolittain tarkasteltuna parhaiten menestyivät lukioon menevät
pojat, jotka saavuttivat kaikilla osa-alueilla hyviä, jopa erinomaisia tuloksia.
Heikoiten puolestaan menestyivät ammatilliseen koulutukseen pyrkineet tytöt.
Muita oppilaiden tuloksiin yhteydessä olleita tekijöitä olivat oppilaiden englannin kielen harrastaminen koulun ulkopuolella (esim. musiikin kuuntelu, elokuvien ja videoklippien katselu, verkkokeskusteluihin osallistuminen) ja englannin kielen koettu hyödyllisyys. Myös vanhempien koulutustausta ja koulun
opetuskieli selittivät oppilaiden saavuttamaa englannin kielen taitoa: korkeimman taitotason eri osataidoissa saavuttaneissa oli kahden ylioppilasvanhemman
lapsia selkeästi enemmän kuin ei-ylioppilasvanhempien lapsia, samoin hyvän
osaamistason saavuttaneissa oli ruotsinkielisten koulujen oppilaita enemmän
kuin koko aineistossa keskimäärin. Sen sijaan sillä, miten usein englannin tunneilla harjoitettiin ns. oppimista edistäviä käytänteitä (esim. tieto- ja viestintätekniikan käyttö, itsearviointi, puheharjoitusten tallentaminen), ei ollut selkeää
yhteyttä oppilaiden kielellisiin oppimistuloksiin, ei myöskään läksyjen teon
säännöllisyydellä.
Oppilaiden käsitykset omasta osaamisestaan, englannin hyödyllisyydestä ja
englannin opiskelusta olivat pääosin myönteiset. Hieman yli puolet oppilaista
piti itseään hyvänä englannin kielessä ja valtaosa (82 %) piti englannin kielen
arvosanaa sopivana osaamiseensa nähden. Oppilaista kahden kolmanneksen
mielestä englanti oli myös melko helppo oppiaine. Yhdeksän oppilasta kymmenestä koki englannin osaamisen tärkeäksi nykypäivänä: englantia tarvitaan paitsi arkielämässä (78 %), myös työelämässä (74 %) ja tulevissa opinnoissa (72 %).
Sen sijaan oppilaiden käsitykset englannin mieluisuudesta sekä englannin tehtävien kiinnostavuudesta olivat neutraalimmat.
Alueittain ja kuntaryhmittäin tarkasteltuna oppilaiden tuloksissa oli eroja, joiden suuruusluokka vaihteli osataidoittain: kirjoittamistehtävissä erot olivat
pienimmät (14 %), kuullun ymmärtämistehtävissä suurimmat (25 %). Ymmärtämistehtävissä Etelä-Suomen oppilaat menestyivät yleensä parhaiten, PohjoisSuomen oppilaat heikoiten. Hyvän osaamisen taitotasolle eniten oppilaita ylsi
Etelä-Suomesta, sitten Länsi- ja Sisä-Suomesta sekä Lounais-Suomesta. Myös
tuottamistehtävissä parhaiten menestyivät Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen oppilaat, heikoiten Itä-Suomen ja Lapin oppilaat. Kuntatyypeittäin tarkas-
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teltuna parhaimmat tulokset saavutettiin kaupunkimaisissa, seuraavaksi taajaan
asutuissa ja kolmanneksi maaseutumaisissa kunnissa. Alueelliset ja kuntaryhmittäiset erot kielellisissä oppimistuloksissa olivat sitä luokkaa, että niihin tulee
kiinnittää huomiota koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen edistämiseksi.
Oppilaiden saavutusten vaihtelusta selittyi suuri osa koulutason eroilla. Erityisesti puhumistaidoissa koulujen välillä oli suuria eroja. Oppimistulosten vaihtelusta koulujen väliset erot selittivät puhumisessa 24, kuullun ymmärtämisessä
14, luetun ymmärtämisessä 10 ja kirjoittamisessa kahdeksan prosenttia.
Saatujen tulosten valossa koulujen englannin kielen opetuksen suurimmat kehittämistarpeet liittyvät tuntityöskentelyssä käytettyjen työtapojen monipuolistamiseen, tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämiseen sekä oppilaiden
itseohjautuvuutta ja itsearviointia edistävien käytänteiden tukemiseen ja monipuolistamiseen. Huomiota tulee kiinnittää myös niiden oppilaiden tukemiseen,
joiden englannin kielen osaaminen jäi heikon osaamisen tasolle. Lisäksi tulisi
harkita hyvän osaamisen taitotason nostamista tuottamistaidoissa (puhuminen
ja kirjoittaminen) taitotasolle B1.1, jolloin hyvän osaamisen taitotaso olisi sama
kielitaidon kaikilla osa-alueilla.
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SAMMANDRAG
Sammanlagt 3 476 elever från 109 skolor deltog i utvärderingen av inlärningsresultaten i den A-lärokursen i engelska våren 2013. Samplet motsvarade cirka
sex procent av åldersklassen. Av de elever som deltog i utvärderingen var 1 697
flickor och 1 766 pojkar, 13 elever uppgav inte kön. Av eleverna gick 2 966 i
finskspråkig skola och 510 i svenskspråkig skola. Det vanligaste modersmålet
bland eleverna var finska (83 %), det näst vanligaste svenska (13 %).
Elevernas kunskaper i engelska mättes genom uppgifter i hör- och läsförståelse samt skrivuppgifter. En del av eleverna (1 500) utförde även uppgifter som
gällde de muntliga färdigheterna. Elevernas resultat inom språkfärdighetens
olika delområden var goda, för en del t.o.m. utmärkta. De bästa resultaten fick
eleverna i de muntliga uppgifterna och i skrivuppgifterna, därefter i hörförståelse- och läsförståelseuppgifterna.
Minst till färdighetsnivån A2.2, som motsvarar goda kunskaper och skolvitsordet åtta, nådde i de muntliga uppgifterna 77 procent och i skrivuppgifterna
72 procent av eleverna. Minst till färdighetsnivån B1.1, som motsvarar goda
kunskaper i förståelseuppgifterna, nådde i hörförståelse 67 procent av eleverna
och i läsförståelse 62 procent av eleverna. Utmärkta kunskaper (B1.2 eller
högre) hade 44 procent av eleverna i läsförståelseuppgifterna och 22 procent
av eleverna i hörförståelseuppgifterna. En utmärkt färdighetsnivå i produktionsuppgifterna (B1.1 eller högre) nådde 64 procent av eleverna i de muntliga
uppgifterna och 58 procent av eleverna i skrivuppgifterna.
Av eleverna hade 17 procent nöjaktiga kunskaper (A2.2) i förståelseuppgifterna, både i hörförståelse och läsförståelse. I fråga om produktionsuppgifterna var kunskaperna nöjaktiga (A2.1) för 9 procent av eleverna i de muntliga
uppgifterna och för 12 procent av eleverna i skrivuppgifterna. Mest elever med
svaga kunskaper, minst två färdighetsnivåer under nivån för goda kunskaper,
fanns det i läsförståelse (21 % av eleverna). Inom de övriga delområdena fick
16 procent ett svagt resultat i hörförståelse- och skrivuppgifterna och 14 procent i de muntliga uppgifterna.
Den mest typiska färdighetsnivån för eleverna i de muntliga uppgifterna, i
skrivuppgifterna och i läsförståelseuppgifterna var B1.2, som i nivåskalan för
språkkunskaper i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen
(2004) beskriver flytande grundläggande språkfärdighet. I hörförståelseuppgifterna var den mest typiska färdighetsnivån B1.1, som motsvarar fungerande
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grundläggande språkfärdighet. Både språkfärdighet på nivå B1.2 och på nivå
B1.1 ger eleverna förutsättningar att klara sig i olika kommunikationssituationer
i vardagen.
Den bakgrundsfaktor som korrelerade starkast med elevernas resultat var elevernas fortsatta studieplaner. De elever som sökt till gymnasiet hade större framgång än de som sökt till yrkesutbildning i fråga om alla delfärdigheter. Andelen
som hade sökt till gymnasiet av dem som uppnådde minst goda kunskaper var
i läsförståelseuppgifterna 36, i hörförståelseuppgifterna 31, i skrivuppgifterna
32 och i de muntliga uppgifterna 29 procentenheter större än andelen av dem
som hade sökt till yrkesutbildning. Bäst klarade sig de pojkar som planerade att
fortsätta i gymnasiet, de nådde goda, t.o.m. utmärkta resultat inom alla delområden. Sämst klarade sig i sin tur de flickor som hade sökt till yrkesutbildning.
Andra faktorer som korrelerade med elevernas resultat var engelska som fritidsintresse utanför skolan (t.ex. att lyssna på musik, titta på filmer och videoklipp, delta i diskussioner på webben) och att engelskan upplevdes som nyttig.
Även föräldrarnas utbildningsnivå och skolans undervisningsspråk förklarade
elevernas färdigheter i engelska. Bland de elever som nådde den högsta färdighetsnivån inom de olika delfärdigheterna fanns klart fler elever vars båda
föräldrar hade tagit studenten än elever vars föräldrar inte var studenter. Likaså
fanns det bland de elever som nådde nivån för goda kunskaper fler elever
från svenskspråkiga skolor än i hela materialet i genomsnitt. Däremot uppmättes inget tydligt samband mellan elevernas språkkunskaper och hur ofta s.k.
inlärningsfrämjande praxis (t.ex. IKT, självvärdering, inspelning av muntliga
övningar) förekom under lektionerna, och inte heller med hur regelbundet
läxorna gjordes.
Elevernas uppfattningar om de egna kunskaperna, engelskans nyttighet och
studierna i engelska var i huvudsak positiva. Lite över hälften av eleverna
tyckte att de var bra i engelska och majoriteten (82 %) tyckte att deras vitsord
var lämpligt med tanke på kunskaperna. Två tredjedelar av eleverna tyckte
även att engelska är ett ganska lätt ämne. Nio av tio elever upplevde att det är
viktigt att kunna engelska i dag: engelska behövs förutom i vardagen (78 %)
även i arbetslivet (74 %) och vid fortsatta studier (72 %). Däremot var elevernas
uppfattningar om hur mycket de tycker om att studera engelska och om hur
intressanta uppgifterna i engelska är mer neutrala.
Vid en resultatgranskning enligt område och kommuntyp framkom skillnader
i elevresultaten. Storleksklassen varierade i de olika delfärdigheterna: i skrivuppgifterna var skillnaderna minst (14 %) och i hörförståelseuppgifterna var de
störst (25 %). I förståelseuppgifterna klarade sig i allmänhet eleverna i Södra
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Finland bäst, eleverna i Norra Finland sämst. Till färdighetsnivån goda kunskaper nådde flest elever från Södra Finland, sedan från Västra och Inre Finland
samt Sydvästra Finland. Även i produktionsuppgifterna klarade sig eleverna
från Södra Finland och Västra och Inre Finland bäst och eleverna från Östra
Finland och Lappland sämst. En granskning av resultaten enligt kommuntyp visade att de bästa resultaten uppnåddes i stadsliknade, sedan i tätt bebodda och
som tredje i landsortsliknade kommuner. Skillnaderna i språkkunskap mellan
regioner och kommuntyper var i den klassen att det är skäl att fästa uppmärksamhet vid dem för att stödja jämlikheten i utbildningen.
En stor del av variationen i elevernas resultat förklarades av skillnader i skolornas nivå. Stora skillnader mellan skolorna fanns speciellt i de muntliga färdigheterna. Skillnaderna mellan skolorna förklarade 24 procent av variansen i
inlärningsresultat i muntliga färdigheter, 14 procent i hörförståelse, 10 procent
i läsförståelse och 8 procent i skrivning.
Resultaten visar att de största utvecklingsbehoven i engelskundervisningen gäller följande områden: att mångsidiggöra arbetssätten under lektionerna, att öka
användningen av informations- och kommunikationsteknik och att stödja och
mångsidiggöra praxis som främjar elevernas självstyrning och självvärdering.
Uppmärksamhet bör också fästas vid stöd till de elever vars kunskaper i engelska stannar på färdighetsnivån svaga kunskaper. Dessutom är det skäl att
överväga om nivån för goda kunskaper kan höjas till nivån B1.1 i fråga om
färdigheterna att tala och att skriva, så att färdighetsnivån för goda kunskaper
är densamma inom språkfärdighetens alla delområden.
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SUMMARY
In early 2013, a total of 3,476 pupils from 109 schools participated in an assessment of learning outcomes for the long syllabus in the English language. The
sample represented approximately six per cent of the age group and consisted
of 1,697 girls and 1,766 boys. Gender was not stated by 13 pupils. Of the pupils, 2,966 attended school in Finnish and 510 in Swedish. The majority offered
Finnish as their mother tongue (83 per cent), followed by Swedish (13 per cent).
The pupils’ English language proficiency was assessed by means of listening and reading comprehension and writing assignments. A number of pupils
(1,500) were also assessed in spoken language. In all language skills, pupils
achieved good, even excellent results. They managed best in spoken and written language, followed by listening and reading comprehension.
In productive skills (spoken and written language), the level of good performance, A2.2 - corresponding grade 8 on the scale of 4–10 - was attained by 77
per cent of pupils in speaking and by 72 per cent in writing. In receptive skills
(listening and reading comprehension), the level of good performance, B1.1
was attained by 67 per cent of the pupils in listening and 62 per cent in reading comprehension. The level of excellent performance (no lower than B1.2)
was achieved by 44 per cent of pupils in reading and 22 per cent of pupils in
listening comprehension. In language production, the level of excellent performance (no lower than B1.1) was attained by 64 per cent of pupils in spoken
language and 58 per cent of pupils in written language assessment.
In language comprehension, 17 per cent of pupils attained the level of satisfactory performance (A2.2) in both listening and reading. In language production, the level of satisfactory performance (A2.1) was attained by nine per
cent of pupils in speaking and 12 per cent of pupils in writing. The number
of pupils with poor performance, deviating at least two levels from good performance, was highest (21 per cent) in reading comprehension. In other skills,
a poor level of performance was shown by 16 per cent of pupils in listening
comprehension and writing and 14 per cent in speaking.
The most common proficiency level in reading comprehension, speaking and
writing was B1.2, corresponding to the level of fluent basic language proficiency according to the scale set out in the National Core Curriculum for Basic
Education (2004). The most common proficiency level in listening comprehension was B1.1, corresponding to the basic level of independent language profi-
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ciency. Language proficiency at levels B1.2 and B1.1 enables pupils to manage
in various everyday communication situations.
The pupils’ plans for further study constituted the strongest background factor
affecting their performance: those who had applied for entry to general upper
secondary schools consistently achieved higher results than their peers who
were planning to enter vocational education and training. Of those who attained the level of good performance, the difference was 36 percentage points
in reading comprehension, 31 percentage points in listening comprehension,
32 percentage points in writing assignments and 29 percentage points in spoken assignments. Differentiated by gender, boys who entered general upper
secondary school achieved the best results, with good or excellent performance in all skills, whereas girls entering vocational education and training
were the weakest performers.
Other factors influencing pupils’ performance included an interest in the English language outside school (for example, listening to music, watching films
and video clips, joining in online discussion forums) and the perceived usefulness of the English language. The parents’ level of education and the language
of instruction at school also contributed to explaining the level achieved: the
highest performers across the skills clearly included more children both of
whose parents had passed the matriculation examination compared to those
whose parents had not. On average there were more pupils from Swedishlanguage schools among those who achieved a good performance level in
comparison to the complete pupil data. In contrast, a clear connection could
not be established between the frequency of practices used during English lessons that promote learning (such as ICT, self-assessment, recording of spoken
exercises) and the language learning outcomes, and nor did regular home
study affect the results to any significant degree.
The pupils expressed largely positive opinions on their own skills and the
usefulness of the English language and English studies in general. Slightly over
50 per cent of pupils thought they had good skills in the English language and
the majority (82 per cent) thought that the grade they had received in English
corresponded to their performance. Two thirds of the pupils thought English
was a fairly easy subject, and nine out of ten pupils considered English skills
to be important in today’s world, saying that English was not only necessary
in everyday life (78 per cent) but also in working life (74 per cent) and in
their future studies (72 per cent). However, the pupils expressed more neutral
opinions on how enjoyable English was as a subject, and how interesting they
found the exercises.
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Regionally and by type of municipality, the results showed variation across
all four skills. In receptive skills, pupils from Southern Finland were generally
among the highest attainers, while pupils from Northern Finland were among
the lowest. The number of pupils achieving a good level of performance was
the highest in Southern Finland, followed by Western and Inland Finland, and
South-Western Finland. In productive skills, pupils from Southern Finland and
Western and Inland Finland were among the highest achievers, while pupils
from Eastern Finland and Lapland were among the weakest. By type of municipality, the best results were achieved in urban municipalities, followed by
densely populated and rural municipalities. The differences in the learning
results between the various regions and municipality types were so high that
they should be taken into careful consideration in order to promote educational equality.
The variation in pupil attainment was largely explained by differences between
schools. In particular, a great deal of variation between schools was observed
in speaking. Distinctions between schools explained the variation in learning
outcomes to the following degrees: 24 per cent in speaking, 14 per cent in listening comprehension, 10 per cent in reading comprehension and 8 per cent
in writing.
In the light of these results, the key development objectives for English language teaching at schools include a better range of working methods applied during lessons, increased use of ICT, as well as provision for supporting
and improving the range of practices that promote self-regulated learning and
self-assessment. Support should also be provided for pupils showing weak
proficiency in the English language. Finally, consideration should be given
as to whether the good level of performance should be increased to B1.1 in
language production (speaking and writing), harmonising the level of good
proficiency across the skill sets.
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JOHDANTO
Opetushallitus toteutti keväällä 2013 vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen ruotsin A-oppimäärän otosperustaisen arvioinnin, jonka tarkoituksena oli
selvittää, miten perusopetuksen päättövaiheessa olevat oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman vuonna 2004 vahvistettujen perusteiden mukaiset
oppimistavoitteet.
Arvioitavina olivat perusopetuksessa tavallisimmin opiskellut kielet englanti,
ruotsi, ranska, saksa ja venäjä. Englannista ja ruotsista arvioitiin A-oppimäärä,
muista kielistä sekä A- että B-oppimäärät. Arviointihanke käynnistyi vuoden
2011 lopulla asiantuntijaryhmän kokoontumisella. Projektipäällikkö, erikoissuunnittelija ja tehtävänlaatijaryhmät aloittivat työnsä vuoden 2012 alussa. Esikokeilut suoritettiin touko–syyskuussa 2012 ja varsinainen arviointi huhtikuussa 2013. Aineistot analysoitiin vuonna 2013, ja raportit viimeisteltiin Kansallisen
koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) Helsingin toimipaikassa ja julkistettiin
syksyllä 2014 arviointikeskuksen julkaisusarjassa.
Arviointihanke oli laajin maassamme toteutettu oppimistulosten arviointi, ja
siihen osallistui suuri joukko innostuneita, osaavia ja asiaan paneutuneita henkilöitä (ks. liite 3). Arviointiryhmä kiittää kaikkia liitteessä mainittuja henkilöitä, esikokeiluun ja varsinaiseen arviointiin osallistuneita opetuksen järjestäjiä,
rehtoreita, opettajia, oppilaita ja tiedonhankinnassa avustanutta henkilökuntaa
kunnissa ja kouluissa.
Hankkeen toteutuksesta vastannut ryhmä ansaitsee kiitokset taitavasta ja hyvässä hengessä tehdystä yhteistyöstä kiireen keskellä. Ryhmään kuuluivat
erikoissuunnittelija FT Marita Härmälä, erikoistutkija KT Juhani Rautopuro ja
tutkimussihteerit Mari Huhtanen ja Mika Puukko. Erikoissuunnittelija Chris Silverströmin sisällöllinen ja kielellinen asiantuntemus on ollut suureksi avuksi
hankkeen eri vaiheissa. Julkaisun toimittamisesta ja taitosta kiitämme julkaisusihteeri Sirpa Ropposta. Mittava hanke ei olisi toteutunut ilman arviointiyksikön
johtajien lujaa ja näkemyksellistä tukea, josta kiitos kuuluu tutkimusprofessori
Ritva Jakku-Sihvoselle ja hänen seuraajalleen opetusneuvos Anu Räisäselle.
Helsingissä 15.8.2014
Raili Hildén
Projektipäällikkö
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OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI ENGLANNIN 		
KIELEN A-OPPIMÄÄRÄSSÄ VUONNA 2013

Oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa on osa valtakunnallista koulutuksen arviointitoimintaa, jonka päätarkoituksena on kerätä tietoa
opetussuunnitelmien perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ( Jakku-Sihvonen 2013, 16). Opetushallitus huolehtii oppimistulosten arvioinneista perusopetuslain 21 §:n, valtioneuvoston asetuksen 1061/2009 ja opetus- ja
kulttuuriministeriön päättämän koulutuksen arviointisuunnitelman mukaisesti.
Kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän tavoitteiden mukaisesti arvioinneilla seurataan erityisesti kansalaisten koulutuksellisen oikeusturvan ja
tasa-arvon toteutumista (Kansallinen oppimistulosten arviointijärjestelmä 1998,
1). Arviointitieto on tarkoitettu hyödynnettäväksi kansallisella tasolla koulutussuunnittelussa, paikallistasolla koulutuksen järjestäjän, rehtorin, opettajien ja
oppilaiden jokapäiväisessä työskentelyssä (1061/2009, § 2 ja 3). Kerätyn tiedon
perusteella voidaan tällöin tarttua havaittuihin tukitarpeisiin ja muokata opetuksen työtapoja ja käytänteitä entistä paremmin toimiviksi. Arviointien tuloksia
käytetään myös tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin. Opetuksen järjestäjillä on
perusopetuslain mukaan velvollisuus arvioida antamaansa koulutusta ja sen
vaikuttavuutta sekä osallistua oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin (Perusopetuslaki 1998/628, § 21).
Oppimistulosten arvioinnit ovat otantaperustaisia ja kattavat yleensä noin viisi prosenttia ikäluokasta. Arviointeja tehdään äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja matematiikassa säännöllisesti, muissa perusopetuksen oppiaineissa
noin kerran vuosikymmenessä. Vieraissa kielissä ensimmäiset oppimistulosten
arvioinnit tehtiin peruskoulun alkutaipaleella ruotsin ja englannin kielten osaamisen selvittämiseksi (Takala 1971; Havola-Pitkänen 1974; Hakala & Kärkkäinen 1976). Sittemmin näiden meillä eniten opiskeltujen kielten tuloksia on
tutkittu opetussuunnitelmien muutosten myötä (Kärkkäinen 1983; Havola &
Saari 1993; Karppinen & Sarkkinen 1995; Tuokko 2000; Takala 2004). 2000-luvulla vieraiden kielten oppimistuloksia on arvioitu ranskan, saksan ja venäjän
pitkissä oppimäärissä (Tuokko 2002; Väisänen 2002) ja ruotsin keskipitkässä
oppimäärässä (Tuokko 2009). Vuonna 2009 arvioitiin A-finskan pitkä ja äidinkielenomainen oppimäärä (Toropainen 2010).
Tähän asti laajin vieraiden kielten oppimistulosten arviointi toteutettiin keväällä
2013. Tällöin arvioitiin englannin ja ruotsin A-oppimäärät sekä ranskan, saksan
ja venäjän A- ja B-oppimäärät. Englannin A-oppimäärässä sekä ranskan, saksan
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ja venäjän B-oppimäärässä arviointiin osallistui sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja. Kyseessä oli ensimmäinen kieliaineiden oppimistulosten arviointi,
jossa taitotasovertailua sovellettiin kaikkiin kielellisiin osataitoihin arviointiprosessin eri vaiheissa. Englannin ja ruotsin oppimistuloksia on aiemmin kuvannut
taitotasoin Tuokko, jonka väitöskirjatutkimus perustui englannin kielen arviointiaineistoon vuodelta 1999 (Tuokko 2007). Eurooppalaista kielitaidon tasojen
kuvausjärjestelmää on laajimmin sovellettu kouluikäisten kielitaidon arviointiin Euroopan komission tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin perusopetuksen
päättävien nuorten kielitaitoa kahdessa eniten opiskellussa kielessä (Euroopan
komissio 2012). Suomi ei kuitenkaan ollut mukana tässä tutkimuksessa. Vuonna 2004 toteutetussa kansainvälisessä tutkimuksessa (Bonnet 2004) Suomi sen
sijaan oli mukana Ranskan, Espanjan, Alankomaiden ja muiden Pohjoismaiden
(lukuun ottamatta Islantia) kanssa. Suomen tulokset olivat samaa tasoa kuin
muidenkin Pohjoismaiden ja Alankomaiden.
Vuonna 2013 toteutetun arvioinnin koulutuspoliittisena tavoitteena oli tuottaa
tietoa opetushallinnon ja opetuksen järjestäjien käyttöön tulevaisuuden kieltenopetusta ja sen kehittämistä varten. Tutkimuksellisena tehtävänä oli kuvata ja
analysoida saavutettuja oppimistuloksia suhteessa kielten opiskelulle asetettuihin tavoitteisiin ja selittää saavutettuja tuloksia oppimisympäristön ja oppilaan
piirteillä. Oppimistuloksilla tarkoitettiin tällöin paitsi kielitaitoa myös oppilaan
käsityksiä oppiaineen mieluisuudesta, hyödyllisyydestä ja omasta osaamisesta
sekä kielten oppimista edistäviä käytänteitä, kuten oppimisstrategioita ja oppilaan harrastuneisuutta. Keskeisimpiä oppimistuloksia selittäviä piirteitä olivat
oppilaan sukupuoli, koulun opetuskieli ja koulun alueellinen sijainti.

1.1

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit vieraiden
kielten opetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) vieraat kielet ja toinen
kotimainen kieli ovat oppiaineina taito- ja kulttuuriaineita. Niiden tavoitteina
on antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa ja kasvattaa arvostamaan muita kulttuurisia elämänmuotoja. Opiskelun myötä oppilas
tottuu myös pitkäjänteiseen työskentelyyn kielitaitonsa kartuttamiseksi. (Opetushallitus 2004, 136.)
Kullekin oppimäärälle on opetussuunnitelman perusteissa määritelty arvosanaan kahdeksan vaadittava, hyvän osaamisen taitotaso. Se on asetettu taitotasoasteikolla, joka on suomalainen sovellus Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK
2003) kuusiportaisesta asteikosta. Suomalainen asteikko on empiirisesti verrattu
viitekehysasteikkoon (Hildén & Takala 2007). Suomalainen asteikko poikkeaa
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EVK-asteikosta muun muassa siten, että se sisältää kymmenen tasoa, joilla on
mahdollista kuvata perusopetuksessa vähin erin karttuvaa kielitaitoa paremmin kuin useiden satojen tai jopa tuhansien tuntien opiskelua vaativilla EVK:n
päätasoilla on mahdollista kuvata. Hienojakoisuudessa piilee kuitenkin myös
erotteluongelmia, joskin suomalaisen asteikon erottelukyky on todettu hyväksi (Huhta, Alanen, Tarnanen, Martin & Hirvelä 2014). Suomalaisen asteikon
kuvaukset on jäsennelty neljään viestintätaitoon, joita kutakin täsmennetään
taitokohtaisin ulottuvuuksin: kuullun ja luetun ymmärtäminen (tekstit, teemat,
tarkoitukset; operaatiot, rajoitukset), puhuminen (monologiset ja dialogiset tilanteet; sujuvuus; ääntäminen; kielen laajuus; oikeakielisyys), kirjoittaminen
(tilanteet; tekstit; kielen laajuus, oikeakielisyys).
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaat ovat saaneet A-englannin opetusta
vähintään 608 oppituntia. Vuosiviikkotunteina ilmaistuna englannin opetusta
on sekä ala- että yläluokilla kahdeksan vuosiviikkotuntia, yhden vuosiviikkotunnin vastatessa 38 tuntia opetusta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Arvosanaan hyvä (8) edellytetty taitotaso englannin A-oppimäärässä on perusopetuksen päättövaiheessa seuraava:
Taulukko 1. Hyvän osaamisen taitotaso englannin A-oppimäärässä perusopetuksen päättövaiheessa.
Kuullun ymmärtäminen Luetun ymmärtäminen

Puhuminen

Kirjoittaminen

B1.1 Toimiva peruskielitaito

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Opetussuunnitelman perusteissa kielten opetukselle ja opiskelulle asetetaan
myös muita kuin kielellisiä tavoitteita. Tällaisia ovat koulukasvatuksen yleisten tavoitteiden ja aihekokonaisuuksien ohella kielten ainetavoitteisiin kirjatut
kulttuuritaidot ja opiskelustrategiat (Opetushallitus 2004, 36–41). Oppilasta perehdytetään kohdekulttuuriin ja ohjataan tiedostamaan kulttuurieroja arvoissa
ja käytänteissä sekä ymmärtämään ja arvostamaan kohdekulttuuria. Tavoitteena
on, että oppilas oppii viestimään arkipäivän tilanteissa kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla. Tätä tavoitetta tukevat keskeisiin sisältöihin kirjatut viestintästrategiat. Kielitaito, kulttuuritaidot ja viestintästrategiat toistuvat eri oppimäärien tavoitelausumissa hieman vaihtelevin painotuksin. (Opetushallitus 2004,
116–122; 136–143.) Opiskelustrategiset valmiudet tähtäävät elinikäiseen oppimiseen ja itsesäätelyyn. Luonteeltaan opiskelustrategiset valmiudet ovat yleisiä,
yli aineryhmärajojen ulottuvia metakognitiivisia taitoja, kuten oman työskentelyn suunnittelu ja edistymisen arviointi. Kielenopetuksen tavoitteissa korostuu tehokkaiden opiskelutapojen ja pitkäjänteisen viestinnällisen harjoittelun
merkityksen ymmärtäminen (esim. Opetushallitus 2004, 140). Viestinnällisten
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toimintojen kuvaukset arvosanalle kahdeksan on esitetty liitteessä 1, samoin
vuosiluokille 3–9 tyypilliset rakenteet ja viestintästrategiat (Opetushallitus 2004,
137–140).
Kevään 2013 arvioinnissa arvioitiin ensisijaisesti kielitaitotavoitteiden toteutumista. Muista tavoitealueista saatiin epäsuoraa tietoa kielitaitoa mittaavien
tehtävien kautta tai suoremmin kyselyihin sisältyvien käsityksiä ja käytänteitä
kartoittavien väittämien avulla. Viestintästrategiset valmiudet vaikuttavat kielellisistä tehtävistä suoriutumiseen, ja ne ovat jossain määrin suoraankin havaittavissa puhumisen ja kirjoittamisen suorituksista esimerkiksi puuttuvan sanan
kompensointina likimääräisellä ilmaisulla tai puheenvuoron ottamiseen ja pitämiseen liittyvien ilmausten käyttämisenä. Kuullun ja luetun ymmärtämisessä taas tarvitaan esimerkiksi päättelyä viestin olennaisten osien tarkoituksesta.
Kulttuuritaitojen aluetta sivuttiin kielellisten tehtävien teemojen ja esimerkiksi
puhetilanteiden kohteliaisuusasteen valinnassa. Kontakteja syntyperäisiin kielenpuhujiin tai koulun ulkopuolella tapahtuvaa kohdekielen harrastuneisuutta
tiedusteltiin oppilaskyselyssä. Opiskelutapojen monipuolisuus ja erityisesti koulun ulkopuolisen harrastuneisuuden määrä ja laatu kertovat oppilaan valmiuksista tarttua ympäristössään tarjoutuviin oppimistilaisuuksiin (van Lier 2007).
Perusopetuksen tehtävänä on opetussuunnitelman perusteiden mukaan myös
herättää halu elinikäiseen oppimiseen (Opetushallitus 2004, 12), mikä puolestaan edellyttää opiskelijan autonomian kehittymistä. Suomalaisessa tutkimuksessa autonomian käsitettä on mitattu oppimaan oppimisen taitojen kautta
(Hautamäki 2002). Autonomiaan sisältyy taito ja halu kantaa vastuuta omasta
opiskelustaan ja kehittää itseään oppijana yksin ja yhteisön jäsenenä toimimalla
(Little 2004; Opetushallitus 2004, 36). Autonomian käytännöllinen ilmentymä
ovat opiskelustrategiat, joilla tarkoitetaan kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita ja monipuolisia työtapoja, kuten tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämistä ja projektitöiden tekemistä. Itsesäätely puolestaan sisältää oman
opiskelun ja oppimisen suunnittelun, toteuttamisen ja itsearvioinnin. (Opetushallitus 2004, 137, 139.) Autonomian sisäistä ulottuvuutta edustavat asennoituminen oppimisen kohteeseen ja opiskelusta saadut kokemukset, joita molempia kartoitettiin oppilaskyselyssä.

1.2

Arvioinnin tavoitteet ja tiedonhankintaa ohjaavat 		
kysymykset

Kevään 2013 arvioinnin tavoitteena oli kuvata, analysoida ja selittää vuonna
2004 voimaan astuneissa opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoittei-
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den toteutumista oppimäärittäin. Tätä raporttia varten hankittiin vastaukset seuraaviin kysymyksiin englannin kielen A-oppimäärän osalta:
1. Missä määrin englannin kielen A-oppimäärän oppimistavoitteet 		
on saavutettu ja miten tulokset vastaavat opetussuunnitelman
perusteita?
1.1 Mikä on oppilaiden kielitaito englannin A-oppimäärässä kuullun
ja luetun ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen osalta 			
(taitotaso ja sisällöt)?
1.2 Mitä englannin kielen oppimista edistäviä käytänteitä (opiskelustrategiat ja vapaaehtoinen kielen harrastus) oppilaat harjoittavat
kouluopiskelussa ja sen ulkopuolella?
1.3 Mitä käsityksiä oppilailla on englannin kielen opiskelusta ja
oppimisympäristöstä?
1.4 Mitä keskinäisiä yhteyksiä eri tavoitealueilla saavutettujen tulosten 		
välillä havaitaan (kielitaito, oppimista edistävät käytänteet ja käsitykset
englannin kielestä ja sen opiskelusta)?
2. Mitä yhteyksiä ja eroja havaitaan kun oppimistuloksia rinnastetaan 		
oppilaan taustatekijöihin ja oppimisympäristön piirteisiin?
2.1 Mitä yhteyksiä ja eroja eri tavoitealueiden tulosten ja oppilaan 		
taustatekijöiden välillä on?
2.2 Mitä yhteyksiä ja eroja eri tavoitealueiden tulosten ja oppimisympäristön piirteiden (kouluympäristön ja opettajan piirteet, opettajan 		
käytänteet ja käsitykset) välillä on?
Tutkimuskysymys 1 on kuvaileva, ja sen tarkoittamat kielitaito, oppimista edistävät käytänteet ja kulttuuritaidot sisältyvät opetussuunnitelman perusteisiin
kunkin kielen ja oppimäärän tavoitteina. Oppimista edistävinä käytänteinä
tutkittiin opiskelumenetelmien, työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuutta, opiskelutaitoja ja oman toiminnan ohjausta sekä koulun ulkopuolisten
oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Opiskelustrategiat viittaavat koulussa tai
opettajan ohjeistamana suoritettaviin toimintoihin, joilla kielenoppimista pyritään edistämään.
Koulussa harjoitettujen käytänteiden lisäksi oppilailta tiedusteltiin myös, missä
määrin he harjoittivat vapaa-ajallaan englannin kielen oppimista edistäviä toimintoja. Esimerkiksi erilaiset digitaaliset viestintäkanavat tarjoavat nuorille paljon tällaisia tilaisuuksia kouluopiskelun ulkopuolella. Kielitaidon ja oppimista
edistävien käytänteiden lisäksi tutkittiin oppilaiden käsityksiä englannin kielen
opiskelusta ja opiskeluympäristöstä.

19

Tutkimuskysymys 2 on vertaileva, ja sen alakysymyksin oppilaiden oppimistuloksia (sekä kielitaidon että muiden tavoitealueiden osalta) verrattiin oppilaan
ja hänen oppimisympäristönsä piirteisiin. Oppilaan taustatekijöistä tutkittiin
sukupuoli, äidinkieli, kotikieli, vanhempien koulutustausta, jatkokoulutussuunnitelmat perusopetuksen jälkeen, viimeisin arvosana äidinkieli ja kirjallisuus
-oppiaineessa, matematiikassa ja englannin kielessä sekä englannin kielen läksyihin käytetty aika. Tarkasteltavia oppimisympäristön piirteitä olivat kouluympäristön ja opettajan piirteet sekä opettajan käsitykset ja käytänteet.
Kouluympäristön piirteisiin luettiin koulun alueellinen sijainti, kuntatyyppi
ja opetuskieli, oppilaan opetusjärjestelyt (yleisopetus/pienryhmäopetus, tehostettu tuki tai sen puuttuminen), oppilaan, opettajan ja rehtorin käsitys koulustaan opiskeluympäristönä (tasa-arvo, kansainvälisyys, kodin ja koulun yhteistyö,
kouluviihtyvyys ja turvallisuus), yläkoulun oppilasmäärä, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä, englannin ryhmäkoko ja opiskelujärjestelyt (opiskelu
yhdessä toisen koulun oppilaiden kanssa ja sen järjestäminen, A1- ja A2-kielten
ryhmitys), opetusresurssit (tilat välineet ja henkilöstö) ja koulun osallistumiseen
kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin ja ystävyyskoulutoimintaan.
Opettajan piirteistä tutkittiin ikä, sukupuoli, työsuhteen laatu, äidinkieli, tutkinto, opintojen laajuus, pedagoginen kelpoisuus, työkokemus, opetusaineet
ja niiden osuus opetusvelvollisuudesta, kurssimäärä arvioiduille oppilaille, kielenopettajakollegojen lukumäärä, asuminen englanninkielisessä ympäristössä, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamiskokemus sekä kielitaito.
Opettajan käytänteistä tutkittiin opetus- ja arviointikäytänteet sekä ammatilliseen kehittymiseen tähtäävä toiminta. Opettajan käsitykset koskivat kouluympäristöä, opetussuunnitelmaa, englannin kielen opetusta ja arviointia.
Tutkimuskysymys 2:n tarkoittamat yhteydet raportoidaan oppilailta kerätyn tiedon osalta samoja periaatteita noudattaen kaikissa arvioiduissa oppimäärissä.
Opettajan ja rehtorin vastauksiin perustuvat yhteydet oppimistuloksiin selostetaan kussakin oppimäärässä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Opettajan ja
rehtorin käsitykset arvioinnin toteuttamisesta raportoidaan arvioinnin luotettavuutta käsittelevässä luvussa.
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SELITTÄVÄT TEKIJÄT				
OPPILAAN TAUSTATEKIJÄT
sukupuoli
• vanhempien koulutustausta
• jatko-opintosuunnitelmat
• oppimäärä
• arvosana
• läksyihin käytetty aika
•

OPPIMISYMPÄRISTÖN PIIRTEET

OPPIMISTULOKSET
I KIELITAITO
sis. viestintästrategiat ja
kulttuuritaidot kielenkäytössä
kuullun
ymmärtäminen

puhuminen

luetun
ymmärtäminen

kirjoittaminen

KOULUYMPÄRISTÖN PIIRTEET
• sijaintialue
• kuntatyyppi
• ryhmäkoko
• käsitykset oppimisympäristöstä
OPETTAJAN PIIRTEET
• työkokemus ja kelpoisuus
• opetusaineet
• kurssimäärä ko. oppilaille
• kielialueella oleskelu
• kielitaito
• kokemus maahanmuuttajataustaisista oppilaista		
OPETTAJAN KÄYTÄNTEET
opetuskäytänteet
• ammatillisen kehittymisen
käytänteet
•

II OPPIMISTA EDISTÄVÄT
KÄYTÄNTEET:
opiskelustrategiat
harrastuneisuus

III KÄSITYKSET OPPIAINEEN
MIELUISUUDESTA,
HYÖDYLLISYYDESTÄ JA
OMASTA OSAAMISESTA

OPETTAJAN KÄSITYKSET
• ops-sisällöistä
• arvioinnista

Kuvio 1. Oppimistulokset ja niitä selittävät tekijät.
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1.3

Arvioinnin toteutus

Seuraavaksi kuvaillaan arvioinnin aikataulua, otantaa sekä arvioinnin toteutusta
englannin kielen pitkän oppimäärän näkökulmasta.

1.3.1 Mitattavat käsitteet, muuttujat ja niiden tunnusluvut
Kielellisiä viestintätaitoja mitattiin oppilaille suunnatuin tehtävin. Lisäksi tietoa
kerättiin kyselyin, joihin vastasivat rehtorit, ryhmien opettajat ja oppilaat. Rehtorikyselyllä kartoitettiin kielenopiskelun resursseja ja kehystekijöitä, opettajakyselyllä opettajien kelpoisuutta, ammatillista identiteettiä, arvoja ja käsityksiä
kielenopetuksesta sekä opetuskäytänteitä. Oppilaskyselyssä pureuduttiin vakiintuneiden taustatietojen ja asenneosuuden lisäksi oppilaan tapoihin edistää
kielitaitoaan koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin tulosten pohjalta pyrittiin
selittämään oppimistulosten vaihtelua, tekemään johtopäätöksiä ja antamaan
suosituksia seuraavien opetussuunnitelman perusteiden laatijoiden käyttöön.
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Taulukko 2. A-englannin oppimistulosten arvioinnin tutkimusongelmat, muuttujat ja niille lasketut tunnusluvut.
Tutkimuskysymys

Mitattavat käsitteet

Muuttujat (osiot)

Tunnusluvut

1. Missä määrin
englannin kielen
A-oppimäärän
oppimistavoitteet
on saavutettu?

* kuullun ja luetun
ymmärtämistaito
* suullinen kielitaito
* kirjoitustaito
* arviointitehtävien
ominaisuudet
* oppilaiden oppimista
edistävät käytänteet
(opiskelustrategiat ja
vapaaehtoinen kielen
harrastaminen)
* oppilaiden käsitykset

* kuullun ja luetun ymmärtämistehtävien pistemäärät
* puhumis- ja kirjoittamissuoritusten taitotasoarviot
* tehtävän piirteet (kuvauslomake)
* oppilaslomakkeen käytännemuuttujat (30 osiota)
* oppilaslomakkeen käsitysmuuttujat (16 osiota)

1. osioiden ratkaisuosuudet ja erottelukyky
(osioanalyysi)
2. osioiden taitotasojen
asettaminen
(standard setting, Bookmark)
3. oppilaiden taitotasojen
määrittely
4. tilastollinen kuvailu
(mm. prosenttijakaumat ja
kuvailevat tunnusluvut)

2. Mitä yhteyksiä ja eroja
havaitaan kun
oppimistuloksia
rinnastetaan
oppilaan ja oppimisympäristön
piirteisiin?

oppilaan piirteet

oppilaslomakkeen
taustaosiot (9 osiota)

kouluympäristön
piirteet

* koulun sijaintialue
* kuntatyyppi
* opetuskieli
* oppilaslomakkeen opetusjärjestelymuuttujat (2 osiota)
* oppilaslomakkeen käsitysmuuttujat (15 osiota)
* opettajalomakkeen käsitysmuuttujat (5 osiota)
* rehtorilomakkeen käsitysmuuttujat (5 osiota),
* rehtorilomakkeen käytännemuuttujat (8 osiota)
* rehtorilomakkeen resurssimuuttujat (5 osiota)

- ryhmien välisten erojen
testaus (mm. t-testi ja
varianssianalyysi)
- riippuvuuksien kuvailu ja
testaus (mm. ristiintaulukoinnit ja korrelaatiot)
- monitasomallinnus
- käsitys- ja käytänneulottuvuuksien muodostaminen
(keskiarvomuuttujat,
reliabiliteetti)

opettajan piirteet

* opettajalomakkeen taustamuuttujat (16 osiota)

opettajan käytänteet

* opettajalomakkeen käytännemuuttujat (34 osiota)

opettajan käsitykset

* opettajalomakkeen käsitysmuuttujat (15 osiota)
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1.3.2

Toteutusvaiheet ja aikataulu

Arvioinnin aikataulu ja tekninen toteutus noudattelivat Opetushallituksen toimeenpanemien arviointien vakiintunutta kulkua, jota kuvio 2 havainnollistaa
(Metsämuuronen 2009, 10).

2.
1.
Ministeriön
toimeksianto
2011

Asiantuntijaryhmän valinta
- marraskuu 2011

3.
Arviointihankkeen
vastuuhenkilön
valinta
- joulukuu 2011

8.
Raporttien
laatiminen
- syksy 2013
kevät 2014
Tuloksista
tiedottaminen
- syyskuu 2014

4.
Tehtävänlaatijoiden
valinta
- tammikuu 2012

5.
7.
Materiaali
kouluille
- maaliskuu 2013
Aineiston syöttö
- kesä syksy 2013
Pikapalaute
- syksy 2013
Aineiston analyysi
- syksy 2013
kevät 2014

6.
Lopullisten
tehtävävihkojen
koostaminen
- syksy 2012

Otanta
- kevät 2012
Osioiden laadinta
- kevät kesä 2012
Esitestaus
- puhumis- ja
kirjoittamistehtävät:
kevät 2012
- kuullun ja luetun
ymmärtämistehtävät
syksy 2012

Kuvio 2. Oppimistulosten arvioinnin vaiheet.

Päätös vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arvioinnista tehtiin vuoden 2011 lopulla ja hankkeen asiantuntijaryhmä koottiin ja kutsuttiin koolle
marraskuussa 2011. Kaikille oppimäärille yhteiseen asiantuntijaryhmään kutsuttiin kunkin kielen ja kielitaidon arvioinnin asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Tehtävien laatijaryhmät koottiin erikseen kutakin arvioitavaa kieltä varten,
ja jokaiseen laatijaryhmään kuului vähintään yksi arvioitavaa oppimäärää perusopetuksessa opettava henkilö (Liite 3). Kukin laatijaryhmä valitsi itselleen
kokoonkutsujan, joka edusti ryhmää myös myöhemmissä asiantuntijaryhmän
kokouksissa. Laatijaryhmät kokoontuivat viisi kertaa vuoden 2012 aikana. Asiantuntijaryhmä kokoontui kuusi kertaa ajalla 1.12.2011–27.11.2013.
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Puhumis- ja kirjoittamistehtävät laadittiin esikokeiltaviksi 31.3.2012 mennessä,
kuullun ja luetun ymmärtämistehtävät 20.6.2012 mennessä. Varsinainen arviointi
järjestettiin huhtikuussa 2013. Koulut saivat alustavan palautteen syksyllä 2013.

1.3.3

Otanta

Kansalliset oppimistulosten arvioinnit toteutetaan otantaperusteisina, jolloin
yleensä 5–10 prosenttia oppilaista kuuluu otantaan. Otokseen tulevat koulut
valitaan niin, että ne edustavat maan eri osia (aluehallintoviranomaisten toimialajako, AVI-alueet) ja erilaisia toimintaympäristöjä: kaupunkeja, taajamia ja
haja-asutusalueita (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat).
Myös koulujen opetuskieli (suomi ja ruotsi) huomioidaan. Ahvenanmaa ei kuulunut arvioinnin piiriin, koska siellä noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa.
Otannan tekeminen osoittautui erittäin haasteelliseksi, sillä arviointi suoritettiin
samanaikaisesti viidessä eri kielessä ja kahdessa oppimäärässä. Lisäksi pyrittiin
siihen, että yhden koulun osalle ei tulisi enempää kuin kaksi arvioitavaa oppimäärää. Ruotsinkielisissä kouluissa ei kahden oppimäärän arviointia kuitenkaan voitu aina välttää koulujen pienen lukumäärän vuoksi.
Eri oppimäärien 9. luokan oppilasmäärät kouluissa lukuvuonna 2012–2013 selvitettiin rehtoreille lähetetyn kyselyn avulla. Kouluja, jotka olivat osallistuneet
esikokeiluun tai joissa toimivia opettajia kuului tehtävien laatijaryhmiin, ei jääviyssyistä otettu mukaan otokseen.
Otanta suoritettiin eri oppimäärissä hieman eri periaatteita noudattaen. A-englannissa, jossa oppilasmäärä oli suuri, valittiin arviointiin osallistuvat oppilaat
otannalla, jossa ositteina käytettiin kieltä, maakuntaa ja kuntatyyppiä. Kuntatyypin luokittelussa sovellettiin seuraavia kuntien alueellisia tunnusmerkkejä
(Tilastokeskus 2012):
		 Kunta on kaupunkimainen, jos vähintään 90 prosenttia väestöstä asuu
taajamissa, tai suurimmassa taajamassa on vähintään 15 000 asukasta.
		 Kunta on taajaan asuttu, jos vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia väestöstä asuu taajamissa. Lisäksi kunnan suurimmassa taajamassa
on vähintään 4 000 asukasta, mutta kuitenkin alle 15 000 asukasta.
		 Kunta on maaseutumainen, jos alle 60 prosenttia väestöstä asuu
taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 asukasta. Maaseutumaisia ovat myös ne kunnat, joissa taajamissa asuu yli 60 prosenttia, mutta kuitenkin alle 90 prosenttia väestöstä ja suurimman taajaman
väkiluku on alle 4 000 asukasta.
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Lopulliseen otokseen eri oppimäärissä valikoitui yhteensä 663 koulua, joista
suomenkielisiä oli 602 ja ruotsinkielisiä 61. Taulukossa 3 on koottuna eri kielten ja oppimäärien arviointiin osallistuneet koulut ja oppilasmäärät suomenja ruotsinkielisissä kouluissa. Tämän raportin kannalta oleellisin A-englannin
oppilasmäärä ja arviointiin osallistuneiden koulujen lukumäärä on taulukossa
tummennettu.
Taulukko 3. Suomen- ja ruotsinkielisten otoskoulujen lukumäärä sekä suunnitellut ja toteutuneet oppilasmäärät.
Kieli ja
oppimäärä

Koulujen lukumäärä
opetuskielittäin
suomi

ruotsi

Suunniteltu
oppilasmäärä
opetuskielittäin

Toteutunut oppilasmäärä
opetuskielittäin

suomi

suomi

ruotsi

ruotsi

A-ranska

90

-

1 206

-

1 023 (90 %)

-

B-ranska

76

23

1 062

345

909 (86 %)

301 (87 %)

A-saksa

76

-

1 088

-

1 010 (93 %)

-

B-saksa

89

19

1 178

336

1 078 (92 %)

271 (81 %)

A-englanti

94

15

3 117

513

2 966 (95 %)

510 (99 %)

A-venäjä

19

-

209

-

150 (72 %)

-

B-venäjä

85

4

916

41

823 (90 %)

31 (76 %)

A-ruotsi

73

-

1 866

-

1 679 (90 %)

Yhteensä

602

61

10 642

1 235

9 638 (91 %)

1 113 (90 %)

A-venäjän toteutunutta oppilasmäärää vähensi kahden suuren koulun poisjääminen jääviysongelmien vuoksi. Muutoin otokseen valikoituneista ensisijaisista
kouluista osallistuivat kaikki muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta. Eri
oppimäärissä arviointiin osallistuneiden rehtorien ja opettajien lukumäärät on
kerrottu oppimääräkohtaisissa raporteissa.
A-englannin kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä kirjoittamisen arviointia
varten kouluissa tehtiin sisäinen otanta. Rehtoria ohjeistettiin otannan tekemiseen seuraavasti: jos koulussa A-englantia opiskeli 50 oppilasta tai vähemmän,
niin otokseen tulivat oppimäärän kaikki oppilaat. Jos oppilaita oli 51–100, niin
rehtori poimi aakkostetusta oppilaslistasta otokseen joka toisen oppilaan. Jos
oppilaita oli enemmän kuin 100, niin joka kolmas oppilas poimittiin otokseen.
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Mikäli otosoppilas oli poissa koulusta arviointipäivänä, hänen tilalleen ohjeistettiin ottamaan aakkosista seuraava oppilas muuttamatta poimintajärjestystä
muulla tavoin alkuperäisestä.
Puhumistehtäviin valittiin korkeintaan kahdeksan oppilasparia kustakin koulusta. Valinta tehtiin seuraavasti: Jos A-englannin oppilasryhmässä oli 16 oppilasta tai vähemmän, kaikki oppilaat osallistuivat suulliseen osaan. Mikäli
oppilasmäärä oli pariton, pyydettiin vapaaehtoista oppilasta tekemään puhumistehtävät kahteen kertaan, jolloin hänen ensimmäinen puhesuorituksensa
arvioitiin. Jos A-englannin oppilaita oli enemmän kuin 16, niin rehtori valitsi
otosoppilaiksi aakkostetun listan alusta ja lopusta kahdeksan poikaa ja kahdeksan tyttöä. Mikäli tyttöjä ja poikia ei koulussa ollut vaadittua määrää, otosta
täydennettiin toisen sukupuolen oppilailla.

1.3.4

Arvioinnin toteutus

Arvioinnin toteutus alkoi otoksen valmistuttua lokakuussa 2012, minkä jälkeen
otokseen valikoituneiden koulujen rehtoreille lähetettiin ensimmäinen rehtorikirje (9.11.2012). Siinä kouluille ilmoitettiin ne oppimäärät, joiden otokseen
koulu kuului, tiedotettiin eri kielten arviointiajankohdat ja pyydettiin koulua
ilmoittamaan arvioitavien oppimäärien oppilasmäärät aineiston painatusta varten. Kirjeessä kuvattiin lyhyesti myös arvioinnin aikataulu ja rakenne. Toinen
rehtorikirje (22.2.2013) sisälsi tarkemman ohjeistuksen arvioinnin valmistelusta
ja toteutuksesta. Siinä kuvattiin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin osallistuvien
oppilaiden valinta, annettiin ohjeet suoritustiloista, niiden varusteista ja valvontojen järjestämisestä sekä suoritusten palautusaikataulu.
Arviointimateriaali lähetettiin kouluille hyvissä ajoin ennen arviointia ja siihen
sisältyi oppilaiden arviointitehtävät, oppilas- ja opettajakysely, opettajan ohjeet,
kirjoittamisen ja puhumisen malliarvioinnit, kuullun ymmärtämisen cd sekä
tyhjä dvd-levy puhesuoritusten tallennusta varten. Ymmärtämistehtävien ja kirjoittamistehtävien suorittamiseen sekä oppilaskyselyn täyttämiseen varattiin aikaa seuraavasti:
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Toiminto

Oppilaskyselyyn vastaaminen

Aika (minuuttia)
10

Kuuntelutehtävät

30–40

Lukemistehtävät

35

Monivalintavastausten siirtäminen vihkosta optiselle lomakkeelle

10

Tauko (ymmärtämistehtävien jälkeen ennen kirjoittamista)

15

Kirjoittamistehtävät

30

Yhteensä

130–140

Arvioinnin käytännöllisyyden ja autenttisuuden vuoksi tilat, tarvittavat laitteet ja
mahdolliset oppilaskohtaiset erityisjärjestelyt pyrittiin pitämään samankaltaisina
kuin tavallisissa koetilanteissa.
Puhumisen arviointiin kouluja ohjeistettiin varaamaan aikaa noin 30 minuuttia
oppilasta kohden. Tästä ajasta 15 minuuttia tuli käyttää tehtäviin tutustumiseen
ja 15 minuuttia varsinaiseen puhesuoritukseen. Aikaisempien arviointien ja esikokeilusta saadun palautteen perusteella puhetehtävien suoritusjärjestelyt eivät
olleet tuttuja kaikille kouluille ja opettajille, joten niiden toteutusta ohjeistettiin
seikkaperäisesti aina tallennusformaattia myöten.
Varsinainen arviointiaineisto toimitettiin kouluille maaliskuun 2013 lopussa.
Oppilaan aineisto sisälsi kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtävät, kirjoittamistehtävät, puhumistehtävät ja optisen lomakkeen (oppilaskysely ja tehtävävastaukset). Opettajan aineisto sisälsi kuullun ymmärtämisen cd-levyn (yksi levy 25
oppilasta kohti), opettajan ohjeet (toteutusohjeet, arviointiohjeet, malliarviot),
opettajakyselyn (otosoppilaiden opettajille), dvd-levyn (malliarvioinnit) ja tyhjän dvd-levyn puhesuoritusten tallennusta varten. Lisäksi koululle lähetettiin
kirjekuoria aineiston palauttamista varten.
Puhumis- ja kirjoittamissuoritusten arvioinnin tueksi tuotettiin malliarviointeja, jotka englannin kielen taitotasoarviointiin perehtyneet asiantuntijat (kuusi
henkilöä) valitsivat elo-syyskuussa 2012. Malliarvioinnit koottiin esikokeilun
perusteella varsinaiseen arviointiin valikoituneista tehtävistä, joista opettajille
lähetettävään koosteeseen valittiin 10–20 sellaista puhe- ja kirjoitussuoritusta,
joiden tasoarvioista asiantuntijaryhmä oli ollut mahdollisimman yksimielinen.
Arviointiaineiston vastaanotossa ja käsittelyssä avustivat Tieto- ja arviointiyksikköön kolmen kuukauden jakson ajaksi valitut työharjoittelijat, joiden valin-
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taperusteena oli kyseisen kielen syventävät opinnot ja suoritetut tai meneillään
olevat opettajan pedagogiset opinnot. He toimivat oman opetuskielensä rinnakkaisarvioijina ja taitotasojen asettamispaneelien jäseninä ja hoitivat monia
aineiston käsittelyyn liittyviä käytännön tehtäviä.

1.3.5

Tiedonhankinta

Tässä luvussa kuvataan tiedon hankintaan käytettyjen mittareiden laadinta ja
muokkaus. Mittareina olivat kielitaitoa mittaavat arviointitehtävät sekä rehtorille, opettajalle ja oppilaalle suunnatut kyselyt heidän taustatiedoistaan, käsityksistään ja käytänteistään.
Kielitaitoa mittaavien arviointitehtävien laadinta, esikokeilu ja valinta
Kuten edellä todettiin, jakautuu kielitaidon tavoitealue opetussuunnitelman
perusteissa (2004) neljään osataitoon, joista kullekin on määritelty arvosanaa
kahdeksan vastaava hyvän osaamisen taitotasonsa. Nämä taitotasot olivat tehtävien laadinnan ja tulosten arvioinnin perustana. Arvioitavina olivat kuullun ja
luetun ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen taidot, joita varten laadittiin
tehtäväsarjat. Ymmärtämistaitoja mitattiin 50 osiolla, puhumistaitoja kolmen erityyppisen puhetehtävän avulla ja kirjoittamistaitoja kahdella eripituisella kirjoittamistehtävällä. Tehtäväsarjoihin sisältyi myös osioita edellisestä A-englannin
arvioinnista (Tuokko 2000) vertailun mahdollistamiseksi. Vertailtavuutta rajoitti
kuitenkin se, että vuoden 1999 arvioinnissa oli käytetty osittain muita kuin
varsinaiseen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvää yleisasteikkoa, myös
tehtävätyypit olivat osin erilaisia.
Tehtävien laadintaa ohjeistamaan laatijaryhmät saivat koosteen alan tutkimuksista, konferenssijulkaisuista ja hyvistä käytänteistä. Esikokeilua varten laatijaryhmät tuottivat vähintään kaksinkertaisen määrän tehtäväehdotuksia, joista
puolet tuli laatia oppimäärän hyvän osaamisen taitotasoa vastaavalle tasolle
ja loput kyseisen tason ala- ja yläpuolelle. Tehtävien laadinnan lisäksi kukin
laatijaryhmä kuvasi tehtävien sisällön ja vaikeustason ryhmätyöalueella olevalla tehtävänkuvauslomakkeella. Jokainen laatija myös kommentoi kahden
muun kielen tehtäviä. Kommentointikierroksen umpeuduttua projektipäällikkö
ja erikoissuunnittelija valmistelivat ehdotuksen esikokeiltavien tehtäväsarjojen
sisällöiksi asiantuntijaryhmän hyväksyttäväksi. Esikokeiltaviin tehtäväsarjoihin
sisällytettävät tehtävät työstettiin kokouksen antaman palautteen mukaisesti.
Esikokeilut järjestettiin vaiheittain ja niihin osallistui sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja. Tuottamistehtäviin laadittiin kaksi rinnakkaista tehtäväsarjaa,
jotka esikokeiltiin pääosin toukokuussa 2012 ensisijaisesti tehtävänlaatijoina
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toimineiden opettajien toimipaikoissa ja perusopetuksen päättöluokilla. Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävien esikokeilu järjestettiin syksyllä 2012. Tällöin peruskouluissa opiskelevat yhdeksäsluokkalaiset olivat tulevan varsinaisen
arvioinnin kohdejoukko, joten ymmärtämistehtävät esikokeiltiin lukion juuri
aloittaneilla opiskelijoilla. Englannin tehtäviä esikokeiltiin myös ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa. Lopulliset ymmärtämis- ja tuottamistehtävät
valittiin ottaen huomioon osioiden määrälliset indikaattorit (toteutunut taitotasojakauma suhteessa tehtävän laatijoiden ennakkoarvioon), opettajien ja oppilaiden näkemykset esikokeilusta sekä opetussuunnitelmallinen relevanssi ja
kattavuus.
Kysely rehtorille, opettajalle ja oppilaalle
Koulutuksen laatutekijöiden ja hyvän koulun menestyskonsepteja on tutkittu
paljon, ja vaihtelevien jäsennysten rinnastaminen toisiinsa on usein huomattavan hankalaa. Samat osatekijät toistuvat kuitenkin eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa hyvän koulun ja oppimisympäristön piirteinä (Sahlberg
2004). Yhteisiä menestystekijöitä näyttävät olevan ainakin laadukas ja osaava
johtajuus, avoin toimintakulttuuri, kannustava ilmapiiri, sitoutuminen yhteisiin
tavoitteisiin, edistymisen systemaattinen seuranta ja oikea-aikaiset tukitoimet ja
sidosryhmäyhteistyö (Sahlberg 2004; Välijärvi 2007).
Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2012 perusopetuksen
laatukriteerit, jotka on tarkoitettu koulutointa koskevien päätösten vaikutusten
arviointiin. Rakenteiden laatupiirteinä nostetaan esiin johtaminen, henkilöstö,
taloudelliset resurssit ja arviointi. Toiminnan laadun ominaisuuksina mainitaan
opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö,
fyysinen oppimisympäristö, oppimisympäristön turvallisuus, perusopetuksen
aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun kerhotoiminta. Laatutekijät jakautuvat
edelleen useisiin alateemoihin.
Yksittäisen aineryhmän oppimistulosten arvioinnissa ei ole mahdollista kattaa läheskään kaikkia sinänsä tärkeitä laatukriteeriulottuvuuksia, mutta kevään
2013 arvioinnissa huomioitiin niistä mahdollisimman monia pyrkien kuitenkin säilyttämään kyselytutkimuksen käytännöllinen toteutettavuus. Ministeriön
julkaisun tematiikka sitoo yhteen oppilaille, opettajille ja rehtoreille kohdistetut kyselyt. Kyselyjen sisällöt ja painopisteet vaihtelivat vastaajan näkökulman
mukaan, mutta mukana oli myös viisi väittämää, jotka toistuvat samasanaisina
kaikissa kolmessa kyselyssä.
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Taulukko 4. Kyselylomakkeiden sisältö.
Oppilaslomake

Opettajalomake

Rehtorilomake

Taustatiedot

* sukupuoli
* kotikieli
* asuinkunta
* vanhempien
koulutustausta
* suunnitelmat peruskoulun jälkeen
* A1-kieli
* äidinkielen arvosana
* matematiikan arvosana
* englannin kielen
arvosana

* oppilasmäärä
* sukupuoli
* ikä
* opettajakelpoisuus
* opetusaineet
* työkokemus rehtorina
* jatko-opinnot
* täydennyskoulutus
* kielten käyttö rehtorin
työssä
* maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä
koulussa

Oppimista
edistävät
käytänteet

* kouluopiskelu
* koulun ulkopuolinen
toiminta

* sukupuoli
* ikä
* kotikieli
* työsuhteen laatu
* äidinkieli
* kelpoisuus (tutkinto, opintojen
laajuus opetuskielessä,
pedagoginen kelpoisuus)
* kielitaito, opetuskokemus
* opetusaineet (kielet ja muut)
* englannin kielen osuus
opetusvelvollisuudesta
* kurssimäärä arvioitaville
oppilaille 9. luokan aikana
* kielenopettajakollegojen määrä
* kohdekulttuurinen tausta
* kokemus maahanmuuttajataustaisten opetuksesta
* oma kielitaito
* opetuskäytänteet (opetus ja
arviointi)
* ammatillinen kehittyminen

Käsitykset
(arvot,
asenteet,
uskomukset)

* englannin kieli ja sen
opiskelu; koulun oppimisympäristö

Kielitaitotehtävien
arviointitulokset
(pistemäärät ja
taitotasoarviot)

* kuullun ymmärtäminen
(oppilas täyttää)
* luetun ymmärtäminen
(oppilas täyttää)
* kirjoittaminen
(opettaja täyttää)
* puhuminen
(opettaja täyttää)

* opetussuunnitelma ja sen toteutus (tavoitteet ja arviointi)
* ammatillinen kehittyminen
* koulu, opetussuunnitelma ja
kieltenopetus
* palaute arviointitehtävistä
* tukitarpeet
* terveiset uusien opetussuunnitelmaperusteiden laatijoille

* opetussuunnitelman
toteutus 7.–9. vuosiluokilla
* koulun resurssit: tilat,
välineet ja henkilöstö
* yhteistoiminta, ilmapiiri ja verkostoituminen
* asenteita ja arvostuksia
* palaute arvioinnista
* tulevaisuuden näkymiä
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Taulukkoon 4 koottuja muuttujia käytettiin selittämään oppilaiden oppimistuloksia. Perusraportissa selostetaan keskeisimmät tulokset, laajan kyselyaineiston antia avataan myöhemmin syventävissä tutkimusjulkaisuissa. Perusraportissa käsitellään opettajilta ja rehtoreilta hankittua tietoa niiltä osin kuin se liittyy
suoraan oppilaiden oppimistuloksiin.

1.3.6

Aineiston analyysimenetelmät

Tässä luvussa selostetaan niitä menetelmiä, joilla kielitaitoa mittaavien tehtävien suorituksia, käytänteitä ja käsityksiä kartoittaneita kyselylomaketietoja
analysoitiin määrällisesti ja laadullisesti. Tärkein apuväline kielitaitoa koskevien tulosten jäsentämisessä oli kielitaidon tasojen kuvausasteikko, joka sisältyy
opetussuunnitelmien perusteisiin. Se on järjestysasteikko, joka kuitenkin mahdollistaa monenlaiset tilastolliset analyysit. Kyselydataa käsiteltiin vakiintuneita
tilastollisia ja laadullisia menetelmiä soveltaen.
Kielitaitoa mittaavat tehtävät
Opettajat arvioivat puhumisen ja kirjoittamisen suoritukset suoraan opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvällä taitotasoasteikolla. Arviointia ohjeistettiin
mallisuoritusten avulla, ja koululta palautetuista oppilassuorituksista rinnakkaisarvioitiin vähintään 10 prosenttia. Arviointiaineistosta laskettiin suorat jakaumat ja erilaisia tunnuslukuja tilastollista päättelyä varten.
Ymmärtämistaitojen taitotasorajojen asettamiseksi määriteltiin eri taitotasojen
katkaisukohdat, eli pistemäärät, joiden avulla eri taitotasoille kuuluvat tehtäväosiot eroteltiin toisistaan. Rajojen asettamiseksi koottiin kevään 2013 aikana
paneeli, johon kutsuttiin kahdeksan kielitaidon eurooppalaiseen taitotasokuvausjärjestelmään ja sen suomalaiseen sovellukseen perehtynyttä henkilöä. Heistä
osa oli asiantuntijaryhmän jäseniä, osa englannin kielen opettajia perusopetuksessa.
Taitotasojen asettamisessa sovellettiin Bookmark-menetelmää, jonka perusajatuksena on järjestää osiot osioanalyysin tulosten perusteella vaikeustason mukaisesti helpoimmasta vaikeimpaan (Cizek 2007; Cizek & Bunch 2011). Englannin arvioinnissa käytetyistä osioista koottiin vihko, jossa kukin osio esitettiin
omalla sivullaan. Sivulla oli myös näkyvissä oikea vastausvaihtoehto tai eri
pistemääriin oikeuttavat avovastaukset. Jos osiosta oli mahdollista saada kaksi
pistettä, osio oli vihkossa kahteen kertaan eri pistemäärien mukaan järjestettynä. Panelistien tehtävänä oli merkitä vihkoon viimeinen osio, jonka kyseisellä
taitotasolla oleva oppilas panelistin mielestä ratkaisisi 2/3 todennäköisyydellä
oikein. Tämä sivu oli kyseisen taitotason katkaisukohta. Vihkon seuraavaa si-
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vua ja sillä olevaa tehtävää lähestyttiin ajatellen seuraavaksi ylempää taitotasoa
ja sen tasoisen oppilaan mahdollisuuksia ratkaista osio 2/3 todennäköisyydellä
oikein. Näin edettiin koko vihko läpi. Lopuksi panelistien merkitsemät katkaisukohdat (sivunumerot) koottiin yhteen taulukoksi ja tuloksista keskusteltiin. Mikäli panelistit halusivat keskustelun jälkeen muuttaa merkitsemiään katkaisukohtia, se oli vielä mahdollista.
Panelistien merkitsemistä sivumääristä laskettiin tämän jälkeen mediaani (suuruusjärjestykseen asetetun havaintoaineiston keskimmäinen arvo). Keskiarvoa
ei katkaisukohtien määrittelyssä käytetty, sillä Bookmark-menetelmän luonteeseen kuuluu, että panelistien välillä voi olla huomattaviakin eroja katkaisukohtien määrittelyssä, ja mediaanin avulla ääripäiden vaikutusta saatiin minimoitua. Näin saatiin määriteltyä kunkin taitotason vaativin osio. Katkaisukohtien
määrittelyn jälkeen laskettiin, kuinka monta pistettä osallistujan oli mahdollista
saada kyseisellä sivulla ja sitä ennen olevista osioista. Tämä pistemäärä oli kyseiseen taitotasoon oikeuttava pistemäärä. Mikäli taitotasolle sijoittuvia osioita
oli vähemmän kuin kolme, yhdistettiin kyseinen taitotaso seuraavaan.
Bookmarkin käyttöä oli mahdollista harjoitella englannin kielen paneelissa 6.–
7.11.2012 jo esikokeiluaineiston pohjalta. Bookmark-menetelmän harjoittelun
lisäksi tällöin varmistettiin lopulliseen tehtävävihkoon tulevien tehtävien ja osioiden alustava taitotaso. Toisella kokoontumiskerralla 16.–17.6.2013 taitotasorajojen määrittämiseen oli käytettävissä jo englannin varsinainen arviointidata.
Tehtäväosioiden taitotasoille asettamisen jälkeen voitiin luetun ja kuullun ymmärtämisessä määritellä yksittäisten oppilaiden taitotasot. Tätä varten kuullun
ja luetun ymmärtämisen osiot järjestettiin rinnakkain osioanalyysin osoittaman
vaikeustason mukaisesti ja tätä tietoa verrattiin vielä kunkin osion ratkaisuosuuteen. Näiden tietojen ja harkinnan avulla määriteltiin lopulliset rajat eri
taitotasojen välille. Rajojen määrittelyn jälkeen ratkaisuosuudet laskettiin taitotasoittain, yksi taso kerrallaan. Jotta oppilas pääsi tietylle taitotasolle, hänen tuli
saavuttaa vähintään 50 prosenttia kyseisen tason kokonaispistemäärästä.
Käytänteitä ja käsityksiä kuvaavat mittarit
Arviointiaineiston analysoinnissa sovellettiin useita tilastollisia menetelmiä.
Tehtävien esikokeilussa, jossa selvitettiin muun muassa tehtävien vaikeustasoa
ja erottelukykyä, sovellettiin osioanalyysia (mm. Törmäkangas & Törmäkangas 2009), tarkasteltiin yksittäisten tehtävien ratkaisuosuuksia sekä yksittäisten
osioiden korrelaatioita kielen eri osataitojen summaan (item-total correlation).
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Tulosten kuvailussa käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä tavallisimpia keski- ja hajontalukuja. Kahden ryhmän väliset keskimääräiset erot analysoitiin klassisen t-testin avulla ja useamman ryhmän väliset erot varianssianalyysin avulla. Niissä tapauksissa, joissa niin kutsuttujen standardianalyysien
oletukset eivät olleet voimassa, käytettiin ei-parametrisia menetelmiä (esim.
Mann-Whitneyn testi).
Aineiston koon vuoksi monet pienetkin erot olivat tilastollisesti merkitseviä,
joten tällaisten erojen kohdalla raportoidaan myös t-testin yhteydessä efektikokoa kuvaava Cohenin d-arvo (Cohen 1988, 10). Tilastollisten testien yhteydessä raportoitu merkitsevyystaso (p-arvo) kuvaa klassisen tulkinnan mukaan
sitä, onko havaittu ero ja/tai asiayhteys sattumasta (otantavirheestä) aiheutuvaa.
Merkitsevyystasoa käytetään myös kuvaamaan sitä, miten hyvin tietty tilastollinen malli (tässä raportissa esim. regressio- ja varianssianalyysimallit) kuvaa
aineistoa (mm. Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997, 42–43).
Efektikoko havainnollistaa erojen käytännön merkittävyyttä ottamalla huomioon esimerkiksi sen, että tutkittavat ryhmät voivat olla erikokoisia ja tutkittavan
muuttujan vaihtelu ryhmissä voi olla hyvinkin erisuuruista. Tässä raportissa
tilastollisesti merkitseviä eroja kielennetään seuraavien arvojen perusteella:
Cohenin d
Erittäin pieni
Pieni
Kohtalainen
Suuri

alle 0,2
0,2–alle 0,5
0,5–alle 0,8
0,8 tai yli

On myös syytä huomata, että A-englannin tuloksissa raportoidaan ainoastaan
tilastollisesti erittäin merkitsevät erot (p < 0,001), vaikka merkitsevyystasoa ei
joka yhteydessä ole erikseen mainittu.
Luokiteltujen muuttujien keskinäisiä asiayhteyksiä (riippuvuuksia) tarkasteltiin
ristiintaulukoinneilla ja khiin neliötestillä. Tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet kuvailtiin esittämällä asianmukaiset erot prosenttijakaumissa ja suorittamalla residuaalitarkastelut, jotka ilmentävät havaintojen teoreettisten ja havaittujen
lukumäärien välisiä poikkeamia.
Määrällisten muuttujien riippuvuuden mittarina käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa. Aineiston koon vuoksi pienetkin korrelaatiot olivat usein tilastollisesti merkitseviä, joten testien yhteydessä on raportoitu muuttujien keskinäinen
selitysosuus, joka on yksi efektin koon mittari. Myös lineaarista ja logistista
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regressioanalyysia käytettiin asiayhteyksien mallintamisessa. Korrelaatioiden
kuvailuissa käytettiin seuraavia raja-arvoja (Cohen & Manion 1995):
Arvo

Sanallinen kuvaus

0,20–alle 0,35

heikko

0,35–alle 0,65

kohtalainen

0,65–0,85

korkea

yli 0,85

erittäin korkea

Sekä oppilas- että opettajakysely sisälsivät laajoja kysymyssarjoja, joiden informaatiota tiivistettiin faktorianalyysin avulla. Näin muodostettiin esimerkiksi
käytänteiden ja käsitysten ulottuvuuksia kuvaavat keskiarvomuuttujat. Muodostettujen keskiarvomuuttujien sisäistä yhdenmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa-kertoimen sekä keskiarvomuuttujien osioiden keskinäisten korrelaation avulla. Keskiarvomuuttujia käytettiin muun muassa silloin, kun tutkittiin
käsitysten ja opiskelustrategioiden (oppimista edistävien käytänteiden) yhteyttä
oppimistuloksiin.
Vieraiden kielten arvioinnissa, kuten oppimistulosten arviointiaineistoissa yleensäkin, tutkimuksen perusjoukossa on vähintään kaksi tasoa: koulutaso ja oppilastaso. Otokseen kuuluu kymmeniä kouluja (jopa yli sata) kouluja ja tuhansia
oppilaita. Oppilaat ovat voineet olla pitkäänkin samassa koulussa, samalla luokalla ja samojen opettajien ohjauksessa. Tämä aiheuttaa sen, että oppilaiden
suoritukset eivät ole toisistaan riippumattomia. Riippuvuus tuottaa aineistoon ilmiön, jota kutsutaan sisäkorrelaatioksi. Jos perusjoukon rakennetta ei huomioida oikein, saattavat johtopäätökset tilastollisista merkitsevyyksistä olla harhaisia.
Tässä raportissa aineiston hierarkkinen rakenne huomioitiin esimerkiksi analysoitaessa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välisiä eroja oppimistuloksissa.
Nämä analyysit suoritettiin aineiston rakenteen huomioivan monitasomallinnuksen avulla (ks. Malin 2005; Rasbash, Steele, Browne & Goldstein 2004;
Rautopuro 2013). Monitasomallinnusta sovellettiin myös koulujen välisten erojen tarkastelussa (sisäkorrelaatio) ja arvioitaessa vanhempien koulutustaustan
vaikutusta koulujen välisiin eroihin.
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Arvioinnissa saavutetut tulokset suhteutetaan opetussuunnitelman perusteissa
ilmaistuihin kielitaitotavoitteisiin taitotasoittain seuraavin ilmaisuin:
Tavoitteet ovat toteutuneet…
heikosti
tyydyttävästi
hyvin
erinomaisesti

…kun enemmistö (> 50 %) oppilaista
alittaa hyvän osaamisen taitotason kahdella taitotasolla
alittaa hyvän osaamisen taitotason yhdellä taitotasolla
yltää vähintään hyvän osaamisen (8) taitotasolle
ylittää hyvän osaamisen taitotason vähintään yhdellä taitotasolla

Käytännetavoitteet suhteutetaan opetussuunnitelman perusteisiin seuraavin
ilmaisuin:
Tavoitteet ovat toteutuneet…

…käytänteiden osalta, kun keskiarvomuuttuja
(1–5-asteikolla) saa arvon

heikosti

1–2,49

tyydyttävästi

2,50–3,49

hyvin

3,50–4,49

erinomaisesti

4,50–5,00

Käsityksiä kuvataan seuraavin ilmaisuin:
Käsitykset ovat …
erittäin kielteiset

…kun keskiarvomuuttuja (1–5-asteikolla) saa arvon
1–1,49

kielteiset

1,50–2,49

neutraalit/epävarmat

2,50–3,49

myönteiset

3,50–4,49

erittäin myönteiset

4,50–5,00

Opettajille ja rehtoreille suunnatut kyselyt sisälsivät avoimia kysymyksiä, joiden
vastaukset tallennettiin tekstitiedostoiksi. Tekstimassa tematisoitiin ja teemojen
esiintymisestä tehtiin yksinkertaisia frekvenssitaulukoita. Perusraportissa keskitytään erityisesti A-englantia koskevaan palautteeseen ja rehtorien raportoimiin
tapoihin hyödyntää arviointipalautetta. Opettajakyselyn tarjoamaa mahdollisuutta kuvata oman opetusaineen tukitarpeita ja välittää toiveita opetussuunnitelman perusteita laativille ryhmille raportoidaan suositusluvussa.
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2

ENGLANNIN KIELEN A-OPPIMÄÄRÄN 			
OPPIMISTULOKSET

Seuraavaksi raportoidaan englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset.
Oppimistuloksilla tarkoitetaan paitsi (1) kielitaidon eri osa-alueiden tehtävissä
saatuja tuloksia myös (2) englannin kielen oppimista edistävien käytänteiden
harjoittamista ja (3) oppilaiden käsityksiä englannin kielestä ja sen opiskelusta.
Kunkin tavoitealueen tulokset esitellään omissa alaluvuissaan. Lisäksi tarkastellaan näiden kolmen tavoitealueen keskinäisiä yhteyksiä. Aluksi kuvaillaan
arviointiin osallistuneet henkilöt ja arvioinnissa käytetyt tehtävät.

2.1

Arvioinnin osallistujat ja heidän taustatietonsa

A-englannin oppimistulosten arviointiin osallistui 94 suomenkielisestä ja 15
ruotsinkielisestä koulusta yhteensä 3 476 oppilasta. Oppilaista 2 966 kävi suomenkielistä ja 510 ruotsinkielistä koulua. Arviointiin osallistuneista oppilaista
poikia oli 1 766 ja tyttöjä 1 697 (13 ei ilmoittanut sukupuoltaan). Toteutunut
otos oli 95 prosenttia suunnitellusta otoskoosta suomenkielisissä ja 99 prosenttia ruotsinkielisissä kouluissa. Koko maan perusopetuksessa opiskeli lukuvuonna 2011–2012 yhteensä noin 539 500 oppilasta, joista 60 482 kävi perusopetuksen yhdeksättä vuosiluokkaa (Tilastokeskus 2012). Yli 99 prosenttia ikäluokasta
opiskeli A-englantia. Näin ollen A-englannin oppimistulosten arvioinnin otokseen kuului noin kuusi prosenttia ikäluokasta.
Otoskouluissa arviointiin osallistui keskimäärin 32 oppilasta. Pienin koulukohtainen oppilasmäärä oli neljä oppilasta ja suurin 62 oppilasta (keskihajonta
noin 13 oppilasta). Tehostettua tai erityistä tukea saaneita oppilaita englannin
aineistossa oli 343 eli noin joka kymmenes oppilas. Otosoppilaista noin viisi
prosenttia opiskeli pienryhmässä tai erityisluokalla. Jatkossa tehostettua tai erityistä tukea saaneiden ja pienryhmissä opiskelleiden oppilaiden tulokset raportoidaan osana koko aineistoa.
Kaikki arviointiin osallistuneet oppilaat täyttivät oppilaskyselyn ennen arviointia, joten sen vastausaktiivisuus oli käytännössä 100 prosenttia.
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Taulukko 5. Oppilaiden äidinkielet ja kotikielet A-englannin aineistossa.
Kieli

Oppilaan äidinkieli (%)

Oppilaan kotikieli (%)

suomi

82,6

81,1

ruotsi

13,0

9,0

suomi ja ruotsi

0,5

4,5

suomi ja muu

0,3

2,1

ruotsi ja muu

0,1

0,3

muu

2,8

2,0

tieto puuttuu

0,7

0,9

Kuten taulukosta 5 havaitaan, valtaosalla oppilaista oli sekä äidinkielenään että
kotikielenään suomi. Toiseksi yleisin äidinkieli ja kotikieli oli ruotsi. Sekä suomea että ruotsia kotikielenään käytti noin viisi oppilasta sadasta (156 oppilasta). Oppilaista 99 puhui muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään. Suurimmat yksittäiset äidinkielet olivat venäjä (30 oppilasta), somali (13 oppilasta) ja
viro (11 oppilasta).
Noin 15 prosenttia oppilaista ei tiennyt, oliko heidän isänsä tai äitinsä ylioppilas, tai jätti muuten vastaamatta kysymykseen. Niistä oppilaista, jotka tiesivät
vanhempiensa koulutustaustan, oli 22 prosentilla molemmat vanhemmat ylioppilaita, 43 prosentilla ei kumpikaan ja 35 prosentilla toinen. Oppilaiden äiti oli
isää useammin ylioppilas (44 % äiti, 25 % isä).
Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmissa lukio oli jonkin verran ammatillista
koulutusta suositumpi: 56 prosenttia oppilaista ilmoitti pyrkivänsä yläkoulun
jälkeen lukioon, ammatilliseen koulutukseen pyrki 43 prosenttia. Vajaa kaksi
prosenttia oppilaista ilmoitti hankkivansa lisävalmiuksia jatko-opintoihin ja vajaa prosentti aikoi mennä töihin tai pitää vapaavuoden. Yhteensä 45 oppilasta
ei vastannut kysymykseen. Tytöille lukio oli ammatillista koulutusta houkuttelevampi jatko-opintovaihtoehto: noin kolme tyttöä viidestä ilmoitti pyrkivänsä
ensisijaisesti lukioon, pojista vajaa puolet. Tytöt ilmoittivat myös hieman poikia
useammin hankkivansa lisävalmiuksia jatko-opintoihin (tytöt 2 %, pojat 1 %).
Oppilaiden englannin kielen arvosana ilmenee taulukosta 6. Neljänneksellä
oppilaista oli hyvän osaamisen tasoa vastaava arvosana kahdeksan ja runsaalla kolmanneksella joko kiitettävä tai erinomainen. Välttäviä tai hylättyjä arvosanoja oli saanut vajaa viisi prosenttia oppilaista. Arvosanojen perusteella 60
prosenttia oppilaista oli yltänyt hyvän osaamisen taitotasolle tai ylittänyt sen,
pojista yhdeksän prosenttiyksikköä harvempi kuin tytöistä.
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Taulukko 6. Oppilaiden englannin kielen arvosanojen frekvenssit ja prosenttiosuudet.
Kouluarvosana Oppilasmäärä Osuus (%)
4
5
6
7
8
9
10
Puuttuu
Yhteensä

Pojat

Pojat, osuus (%)

Tytöt

Tytöt, osuus (%)

11
145
450
733
855
923
306

0,3
4,2
12,9
21,1
24,6
26,6
8,8

8
90
253
404
436
435
112

0,5
5,1
14,3
22,9
24,7
24,6
6,3

3
55
197
329
419
488
192

0,2
3,2
11,6
19,4
24,7
28,8
11,3

53

1,5

28

1,6

14

0,8

100 1 766

100

1 697

100

3 476

Oppilaiden englannin kielen arvosanojen keskiarvo oli 7,8 (mediaani 8,0; keskihajonta 1,33). Kuten taulukosta 7 havaitaan, oli tyttöjen arvosana äidinkieli ja
kirjallisuus -oppiaineessa (jatkossa oppiaineesta käytetään nimitystä äidinkieli)
ja matematiikassa noin yhden arvosanan poikia parempi. Varsinkin äidinkielen
arvosanoja lähemmin tarkasteltaessa huomataan, että tytöistä noin 47 prosenttia oli saanut kiitettävän tai erinomaisen arvosanan, pojista 15 prosenttia. Sen
sijaan poikien ja tyttöjen keskimääräisissä englannin kielen arvosanoissa ei ollut käytännössä eroa.
Taulukko 7. Oppilaiden englannin kielen, äidinkielen ja matematiikan arvosanojen keskiarvot, keskihajonnat ja mediaanit sukupuolittain.
Englannin kieli
Pojat
Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani
p-arvo

7,68
1,32
8,00

Äidinkieli

Tytöt
7,98
1,31
8,00

p < 0,001; d = 0,23

Pojat
7,35
1,11
7,00

Matematiikka
Tytöt
8,23
1,03
8,00

p < 0,001; d = 0,86

Pojat
7,43
1,44
7,00

Tytöt
7,77
1,40
8,00

p < 0,001; d = 0,24

Oppilaiden tyypillisin englannin kielen läksyihin käyttämä aika oli alle puoli
tuntia: kolme oppilasta neljästä valitsi tämän vaihtoehdon. Noin 12 prosenttia
oppilaista ei käyttänyt läksyihin aikaa lainkaan ja yksi oppilas kymmenestä
puolesta tunnista tuntiin. Pojista lähes joka viides (17,3 %) ei käyttänyt englannin läksyihin aikaa lainkaan, tytöistä noin kuusi prosenttia. Tytöissä oli myös
kaksi kertaa poikia enemmän sellaisia, jotka käyttivät läksyihin aikaa puolesta
tunnista tuntiin.
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Englannin kielen opettajakyselyyn vastasi yhteensä 220 opettajaa. Opettajien
vastausaktiivisuus oli erittäin korkea, sillä vain yhdestä koulusta ei saatu yhdenkään opettajan vastausta.
Kyselyyn vastanneista opettajista 183 oli suomenkielisistä ja 37 ruotsinkielisistä kouluista. Valtaosa vastaajista (85 %) oli naisia. Opettajien keski-ikä oli 44
vuotta, nuorin oli 25-vuotias ja vanhin 68-vuotias. Neljä opettajaa viidestä oli
äidinkieleltään suomenkielisiä, 16 prosentin äidinkieli oli ruotsi ja vajaan kahden prosentin englanti.
Noin yhdeksällä opettajalla kymmenestä oli kieltenopettajan kelpoisuus (vrt.
Hartonen & Ojala 2013). Puolella opettajista oli laudatur tai syventävät opinnot
englannin kielessä, runsaalla kolmanneksella aineopinnot. Opettajien suorittama tutkinto vaihteli jonkin verran ikäryhmittäin: yli 55-vuotiaista opettajista viidenneksellä oli alempi korkeakoulututkinto, ikäryhmässä 25–44 vain alemman
korkeakoulututkinnon suorittaneita opettajia ei ollut.
Kolme opettajaa neljästä työskenteli virassa tai toistaiseksi voimassa olevassa
työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa opettajista oli 15 prosenttia, vajaa
viisi prosenttia työskenteli päätoimisena tuntiopettajana. Englannin opettajat
olivat varsin kokenutta joukkoa, sillä runsas kaksi viidennestä oli työskennellyt perusopetuksen kielenopettajana 16 vuotta tai enemmän, viidennes 6–10
vuotta. Alle vuoden perusopetuksen kieltenopettajana oli toiminut seitsemän
opettajaa. Opettajien työyhteisössä työskenteli keskimäärin neljä perusopetuksen kieltenopettajaa, enimmillään 18 opettajaa.
Opettajien opetusvelvollisuus koostui pääosin (81 %) kieliaineiden opetuksesta. Kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisesta heillä
oli niukasti: vain 12 prosenttia ilmoitti opetusryhmissään olevan lähes aina
maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Ainoastaan englannin kieltä opettavia oli
vastaajista hieman alle kolmannes. Jos opettaja opetti jotain muuta kieltä kuin
englantia, olivat yleisimmät kieliyhdistelmät englanti-ruotsi (43 %) ja englantiranska tai englanti-saksa (molempia 7 %). Niissä kouluissa, joissa oli käytössä
kurssimuotoinen lukujärjestys, opettajat olivat opettaneet arviointiin osallistuneita oppilaita keskimäärin kolme kurssia yhdeksännen luokan aikana.
Kolmannes opettajista oli asunut englanninkielisellä kielialueella 2–6 kuukautta, mutta kyselyyn vastanneista opettajista oli myös viidennes sellaisia, jotka
eivät olleet asuneet lainkaan englantia puhuvalla kielialueella. Opettajien asuminen englannin kieltä puhuvassa ympäristössä ilmenee tarkemmin alla olevasta taulukosta.
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Taulukko 8. Englannin opettajien asuminen englanninkielisellä kielialueella.
Asumisen kesto

Opettajien lukumäärä

Osuus (%)

ei lainkaan

41

19

alle 2 kk

46

21

2–6 kk

64

29

7–24 kk

47

21

yli 2 vuotta

21

10

219

100

Yhteensä

Yhdeksän opettajaa kymmenestä arvioi oman englannin kielen taitonsa kaikilla osa-alueilla vähintään tasolle B2.2. Vastaajien joukossa oli kuitenkin kuusi
opettajaa, jotka arvioivat omat ymmärtämistaitonsa taitotasoa B2.1 heikommaksi. Kirjoittamistaitonsa tasoa B2.1 heikommaksi arvioi seitsemän, puhumistaitonsa kahdeksan opettajaa.
Taulukko 9. Opettajien arvio omasta englannin kielen taidostaan.
Taito

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1 tai
korkeampi

kuullun ymmärtäminen

1

2

3

8

39

151

puhuminen

1

2

5

13

54

128

luetun ymmärtäminen

1

1

2

2

7

32

159

kirjoittaminen

1

1

2

3

12

48

138

Rehtoreiden vastausaktiivisuus jäi alhaiseksi, sillä vain noin kolme viidestä
rehtorista vastasi arvioinnin jälkeen heille lähetettyyn sähköiseen kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 67 rehtorista 38 oli naisia ja 29 miehiä. Iältään lähes puolet
rehtoreista oli 45–54-vuotiaita, noin kolmannes yli 54-vuotiaita ja 16 prosenttia
35–44-vuotiaita. Rehtorikyselyn tarkemmat tulokset raportoidaan luvussa 2.3.2,
jossa kuvataan koulua oppimisympäristönä.

2.2

Englannin A-oppimäärän tehtävät

Seuraavaksi kuvaillaan tarkemmin niitä tehtäviä, joilla oppilaiden englannin
kielen taitoja arvioitiin. Oppilaiden ymmärtämistaitoja arvioitiin kuullun ja
luetun ymmärtämistehtävillä, tuottamistaitoja kirjoittamis- ja puhumistehtävillä.
Vaikka erillisiä sanaston ja rakenteiden hallintaa mittaavia tehtäviä ei arvioin-
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nissa käytetty, niin esimerkiksi sanaston laajuus ja rakenteiden virheettömyys
sisältyivät puhumisen ja kirjoittamisen arvioinnissa käytettyihin kriteereihin.
Ymmärtämistehtävät
Ymmärtämistaidoissa tehtävätyyppeinä käytettiin monivalintatehtäviä ja avotehtäviä. Kunkin osataidon tehtävistä puolet oli monivalintatehtäviä ja puolet avotehtäviä. Avotehtävissä oppilas kirjoitti koulun opetuskielellä oleviin kysymyksiin lyhyen vastauksen opetuskielellä. Monivalintatehtävissä oppilaan tuli valita
kolmesta vastausvaihtoehdosta lukemansa tai kuulemansa perusteella paras
vaihtoehto. Vaihtoehdot olivat yhtä luetun ymmärtämistehtävää (ks. taulukko
11) lukuun ottamatta koulun opetuskielellä.
Kuullun ymmärtäminen koostui kahdeksasta tehtävästä, jotka sisälsivät
yhteensä 24 osiota. Kuullun ymmärtämistehtävien kokonaiskesto oli noin 35
minuuttia. Kaikki tehtävät, lukuun ottamatta tehtäviä 2 ja 4, kuultiin kahteen
kertaan. Taulukossa 10 on esitetty A-englannin kuullun ymmärtämistehtävien
aiheet opetussuunnitelman mukaisiin aihepiireihin ryhmiteltyinä. Taulukossa
on lisäksi ilmoitettu tekstityyppi, taitotaso, kuuntelukerrat, osioiden lukumäärä
ja tehtävätyyppi, maksimipistemäärät sekä lukijan käyttämä aksentti.
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Taulukko 10. A-englannin kuullun ymmärtämistehtävät.
Tehtävän otsikko

Aihepiiri

Tekstityyppi

Osioiden
taitotaso

Kuunte- Osioiden lkm /
lukerrat max. pisteet

Aksentti

1. Pelin säännöt

- vapaa-aika:
urheilu

kuvaileva

A1.3–A2.2

2

3 mv / 3 p.

britti

2. Puheenvuoro
Ayrton Sennasta

- vapaa-aika:
autourheilu
- tiedotusvälineet

kertova,
kuvaileva

B1.1

1

3 mv / 3 p.

britti

3. Bonfire Night
-juhlat

- kulttuuri

kuvaileva,
erittelevä

B2.1

2

3 mv / 3 p.

britti

4. Keskusteluja

- julkiset
palvelut
- lähiympäristö:
kotieläimet
- matkustaminen

ohjaava

A2.1–A2.2

1

3 mv / 3 p.

britti

ohjaava,
kertova

A1.3–A2.2

2

3 avo / 4 p.

britti

kertova

A2.2–B1.1

2

3 avo / 6 p.

australialainen

ohjaava

A1.2–A1.3,
A2.2–B1.1

2

3 avo / 6 p.

amerikkalainen

kertova

B1.1–B1.2

2

3 avo / 4 p.

britti

5. Kuulutuksia
lentokoneessa

- matkustaminen
- lähiympäristö:
ruokailu

6. Säätiedotus

- lähiympäristö:
sää

7. Vihjeitä viikon- - matkustamilopun viettoon
nen
- kulttuuri
8. Eläinpelastajat - terveys ja
hyvinvointi
- vapaaaika: kalastus,
lomailu

mv = monivalintatehtävä koulun opetuskielellä, avo = avotehtävä koulun opetuskielellä
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Hyvän osaamisen taitotaso A-englannin ymmärtämistaidoissa (kuullun ja luetun
ymmärtäminen) on B1.1, joten suurin osa lopulliseen tehtävävihkoon valikoituneista osioista valittiin tältä taitotasolta. Taitotasolle A1.1 sijoittuneita osioita ei
tässä vaiheessa ollut, ei myöskään taitotasolle B2.2 tai sen yli sijoittuvia osioita.
Hyvän osaamisen taitotasolla kuullun ymmärtämistaitojen katsotaan riittävän
arkielämän tilanteissa selviytymiseen (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvaimin
ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas
		 ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee
koulussa, työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan
lukien lyhyt kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja
selkeiden puhelinviestien pääkohdat.
		 pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta. Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja.
		 Pitemmän viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja selkeämpää yleiskielistä puhetta. Toistoa tarvitaan silloin tällöin.
Seuraavat esimerkit havainnollistavat kuullun ymmärtämisessä käytettyjä tehtäväosioita, jotka taitotasoille sijoittamisen tuloksena (Bookmark) asettuivat hyvän osaamisen taitotasolle B1.1. Molemmat tekstikatkelmat oli luettu normaalitempoisella brittiaksentilla.
TEHTÄVÄ 3. Bonfire Night -juhlat		

		

Kuulet kertomuksen Bonfire Night -juhlista kaksi kertaa:
ensin kokonaan, sitten kolmessa osassa.
Ympyröi toisen kuuntelun jälkeen mielestäsi paras vaihtoehto (A, B tai C).
“Bonfire Night happens every year in Britain on the 5th of November to celebrate
the failure of the gunpowder plot by Guy Fawkes in which a group of 13 Catholic
extremists trying to return England to the Catholic faith tried to blow up the Houses
of Parliament in 1605 when the Protestant King James I, his sons and many other
people were still inside.”
7. Miksi Bonfire Nightia juhlitaan?
a) kuningas James I:n muistoksi
b) ruutisalaliiton epäonnistumisen muistoksi
c) katolilaisten karkottamisen muistoksi
Oikea vastaus: B
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Tehtävä liittyi aiheeltaan Englannin kulttuurihistoriaan ja sisälsi osin erikoisalan
sanastoa (gunpower plot, Catholic extremists). Oppilaat selviytyivät tehtävästä
kuitenkin varsin hyvin: 70 prosenttia valitsi oikean vastausvaihtoehdon. Oikea
vastaus kerrottiin tekstissä selkeästi, joskin sen löytäminen edellytti yksittäisten
sanojen kuulemista ja ymmärtämistä. Myös vaihtoehdot A ja C houkuttelivat
oppilaita, sillä ne sisälsivät asioita, jotka tekstissä mainittiin.
Toinen esimerkki on kuullun ymmärtämisessä käytetyistä avotehtävistä. Tehtävän aiheena oli eläinpelastajat, ja se sisälsi kolme avokysymystä. Alla on kysymyksistä ensimmäinen, josta oli mahdollista saada yksi tai nolla pistettä. Esimerkkejä mallivastauksista pistemäärittäin on annettu kysymyksen jälkeen.
TEHTÄVÄ 8. Eläinpelastajat

			

Kuulet kertomukset kaksi kertaa: ensin kokonaan, sitten kolmessa osassa.
Vastaa toisen kuuntelun jälkeen kysymyksiin suomeksi.
“Ronnie Dabal was fishing for tuna in the choppy waters of Puerto Princesa Bay,
in the Philippines when his boat was turned upside down by a strong, gusty wind.
After battling with the waves for some 24 hours, Dabal was losing his strength. Suddenly a pod of around 30 dolphins and a pair of whales came and started to flank
him on both sides of his life raft. Dabal said he passed out while the dolphins were
doing their slow chore of nudging him to shore, and woke up on the beach where
he was finally assisted by local residents.”

22. Missä kunnossa Ronnie Dabal oli, kun delfiinit ja valaat kuljettivat häntä rannalle?
1 p.
0 p.

Tajuttomana / pyörtyneenä / taju kankaalla / huonossa kunnossa ja tajuton /
menettämässä voimiaan.
Nukkui / väsynyt / heikossa kunnossa / hyvin huonossa kunnossa /
koomassa.

Tehtävän aihe liittyi vapaa-aikaan ja terveyteen/hyvinvointiin. Osioon oikein
vastaaminen edellytti yksityiskohdan poimimista tekstistä sekä ilmaisun passed
out tuntemista. Oppilaista 70 prosenttia osasi vastata osioon yhden pisteen
edellyttämällä tavalla.
Myös luetun ymmärtäminen koostui kahdeksasta tehtävästä ja 24 osiosta.
Oppilailla oli 35 minuuttia aikaa lukea tekstit ja tehdä niihin liittyvät tehtävät. Tehtävätyyppeinä käytettiin monivalintatehtäviä, lyhyitä avotehtäviä sekä
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tekstissä alleviivatun kohdan tulkitsemista koulun opetuskielellä. Tehtävässä
4 (Lyhyitä tekstejä kierrätyksestä) vastausvaihtoehdot oli annettu englanniksi
(linkkitehtävä vuoden 1999 arviointiin), muissa koulun opetuskielellä. Tehtävä 8 (Ohjeita työpaikkahaastatteluun) sisälsi kolme osiota, joissa oppilaan tuli
kääntää alleviivattu kohta tekstissä koulun opetuskielelle tehtävävihkossa olleen lauseen alun jatkoksi. Taulukossa 11 on koottu luetun ymmärtämistehtävien aihepiirit, tekstityypit, taitotasot, osioiden lukumäärä ja tehtävätyyppi sekä
maksimipistemäärät.
Taulukko 11. A-englannin luetun ymmärtämistehtävät.
Tehtävän otsikko

Aihepiiri

Tekstityyppi

Osioiden
taitotaso

1. Walesin esittely

Osioiden lkm /
max. pisteet

- matkustaminen
- kulttuuri

kuvaileva

A2.1

3 mv / 3 p.

2. Pukeutumisohjeita
pojille

- lähiympäristö: vaatteet
- asioiminen: ostoksilla käynti
- kestävä kehitys

ohjaava

B1.1

3 mv / 3 p.

3. Simon Cowellin
haastattelu

- työ
- tiedotusvälineet: musiikki

kuvaileva,
kertova

B1.2

3 mv / 3 p.

4. Lyhyitä tekstejä
kierrätyksestä

- kestävä kehitys
- lähiympäristö

ohjaava

A2.2, B1.2

3 mve /3 p.

5. Uutinen kengurusta

- työ
- asuminen maalla ja kaupungissa

kertova

A2.2–B1.1

3 avo / 5 p.

6. Kirje MordockBowersin perheeltä

- vapaa-aika: urheilu
- lähiympäristö: perhe

kertova

B1.1

3 avo / 3 p.

7. Uutinen liikenneonnettomuudesta

- lähiympäristö: liikenne
- terveys ja hyvinvointi

kertova

A2.2–B1.1

3 avo / 5 p.

8. Ohjeita työpaikkahaastatteluun

- työ

ohjaava

B1.1

3 avo / 3 p.

mv= monivalintatehtävä koulun opetuskielellä, mve = monivalintatehtävä englanniksi, avo= avotehtävä koulun opetuskielellä
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Hyvän osaamisen taitotasolla B1.1 luetun ymmärtämistaitojen katsotaan riittävän arkielämän tilanteissa selviytymiseen (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas
		 pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot,
kalenterit, kurssiohjelmat, keittokirjat) tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta
		 pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia
		 Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla puutteellista.
Seuraavat esimerkit havainnollistavat luetun ymmärtämisessä käytettyjä tehtäväosioita, jotka sijoittuivat taitotasoille asettamisen (Bookmark) tuloksena hyvän osaamisen taitotasolle B1.1. Osioista ensimmäinen on esimerkki monivalintatehtävistä.
TEHTÄVÄ 1. Walesin esittely				
Lue teksti ja kysymykset.
Ympyröi sitten tekstiä parhaiten vastaava vaihtoehto (A, B tai C).
We’ve got 398 natural lakes. Not counting the 90 we built ourselves. Llyn Tegid
(Bala Lake) in Gwynedd is, according to legend, inhabited by a friendly monster
known as Teggie. However, it’s over 4 miles long so there’s still lots of room for
canoeing, kayaking and wind surfing.
3. Kuinka monta järveä Walesissa on?
a) 398
b) 488
c) 308
Oikea vastaus: B

Tekstin aihe liittyi Iso-Britannian maantietoon. Osioon oikein vastaaminen
edellytti johtopäätösten tekemistä. Oppilaista 56 prosenttia löysi oikean vaihtoehdon, mutta myös vaihtoehto A houkutteli, sillä luku 398 mainitaan tekstissä.
Peräti 40 prosenttia oppilaista valitsikin vaihtoehdon A.
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Toinen esimerkki on avotehtävistä. Esimerkkejä mallivastuksista pistemäärittäin
on annettu kysymyksen jälkeen.
TEHTÄVÄ 5. Uutinen kengurusta

		

Lue teksti ja kysymykset.
Vastaa sitten kysymyksiin suomeksi.
Mr Baddock said he helped his distressed colleague from her office over a toppled
bookshelf. After smashing around the room for about six minutes, the kangaroo
hopped into the main part of the building. “I was then able to block its pathway
and encourage it to head out the front door,” he said.
Miss Habib said the incident had been a huge shock. “Normally it’s very quiet and
orderly in my office,” she told the Cairns Post. “But it came without an appointment. My heart was pounding like anything. I don’t know where it came from or
where it went.
14. Mikä kengurun vierailussa pelästytti Suzanne Habibin? (2 asiaa)
2 p. Kaksi seuraavista: Kenguru tuli niin yhtäkkiä / pamauksen kera / arvaamatta
ikkunasta. / Kenguru ei ollut varannut tapaamisaikaa. / Toimistossa on
yleensä niin hiljaista. / Ei tiennyt, mistä se tuli ja mihin se meni.
1p. Yksi edellisistä osista mainittu täysin oikein, toinen puuttuu tai sisältää asiavirheen. Esimerkiksi: Tuli ilman ajanvarausta / normaalisti toimistossa niin
rauhallista / Habib ei saanut varoitusta / tuli toimistoon ikkunan läpi
hirveällä ryminällä.
0p. Että miten kenguru voi olla minun toimistossa / hyppiminen pöydällä /
outoa löytää kenguru kaupungista / hyppi ympäriinsä.

Tekstin aihe liittyi työelämään ja asumiseen maalla ja kaupungissa. Tekstin
sanasto oli osin melko vaativaa (distressed, toppled, pounding), mutta kaikkia
näitä sanoja ei tarvinnut ymmärtää voidakseen vastata kysymykseen. Täysiin
pisteisiin oikeuttava vastaus löytyi tekstin osia yhdistelemällä. Oppilaista 52
prosenttia löysi kaksi asiaa, 30 prosenttia yhden ja 19 prosenttia ei yhtään oikeaa asiaa.
Taulukossa 12 on yhteenveto kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäväosioista
taitotasoittain tehtävien laadintavaiheessa ja taitotasoille sijoittamisen jälkeen.
Avotehtävissä yhden ja kahden pisteen osiot sijoitettiin tässä vaiheessa peräkkäisille taitotasoille, mistä johtuen osioiden yhteenlaskettu lukumäärä on kuullun ymmärtämistehtävissä 32 ja luetun ymmärtämistehtävissä 28. Vuoden 1999
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arviointiin linkittyvät osiot olivat kuullun ymmärtämisessä tasoilla A1.2 (1 avo),
A1.3 (1 avo), A2.2 (2 avoa) ja B1.1 (2 avoa) ja luetun ymmärtämisessä tasoilla
A2.2 (2 mv) ja B1.1 (1 mv). Taitotasolle A2.1 ja sen alle sijoittuneet osiot on
taulukossa yhdistetty ja hyvän osaamisen taitotaso tummennettu.
Taulukko 12. Kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäväosiot taitotasoittain tehtävien laadintavaiheessa ja
taitotasoille sijoittamisen (Bookmark) jälkeen.
Ennakoitu taitotaso

Kuullun ymmärtäminen:
osioiden lukumäärä

Luetun ymmärtäminen:
osioiden lukumäärä

laadintavaihe

Bookmark

laadintavaihe

Bookmark

A2.1 tai alle

7

8

3

5

A2.2

10

5

6

7

B1.1

10

8

15

11

B1.2

2

9

4

2

B2.1

3

2

-

3

32

32

28

28

Yhteensä

Kuten taulukosta 12 ilmenee, muutti taitotasoille sijoittaminen jonkin verran
osioiden arvioitua taitotasoa: kuullun ymmärtämisessä tasoa B1.1 vaikeampien
osioiden osuus kaksinkertaistui, luetun ymmärtämisessä puolestaan tasoa B1.1
helpompien osioiden lukumäärä lisääntyi hieman. Luetun ymmärtämisosiot
myös jakaantuivat kuullun ymmärtämistehtäviä useammalle taitotasolle. Valtaosa sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävistä sijoittui kuitenkin hyvän
osaamisen taitotasolle tai yhden tason sen ala- tai yläpuolelle.
Tuottamistehtävät
Tuottamistehtävinä käytettiin sekä kirjoittamis- että puhumistehtäviä. Puhumistehtävät toteutettiin paritehtävinä ja suoritukset videoitiin. Puhumistehtävät suoritti enintään kahdeksan oppilasparia jokaisesta otoskoulusta. Oppilaiden valikoituminen puhumistehtäviin on kuvattu luvussa 1.3.3.
Puhumistaitojen arvioinnissa käytettiin kolmea eri tehtävätyyppiä: kerrontaa, simuloituja arkitilanteita ja vapaampaa keskustelutehtävää. Taulukossa 13 on esitetty yhteenveto puhumistehtävien aihepiireistä, funktioista ja tehtäville suunnitelluista taitotasoista sekä esikokeilun yleisin taitotaso.
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Taulukko 13. A-englannin puhumistehtävät.
Tehtävän otsikko

Aihepiiri

Funktio

Kerronta: Esittelyvideo

- lähiympäristö: perheenjäsenet
- vapaa-aika: harrastukset

- esittäytyminen

Arkitilanne 1:
Vaateostoksilla

- asioiminen: ostoksilla
käynti
- työelämä

- avun tarjoaminen
- asioiminen

Arkitilanne 2:
Sairaana

- terveys ja hyvinvointi
- koulu: oppilastoverit

- avun pyytäminen
- keskustelu kaverin
kanssa

Keskustelu:
Kotibileet

- vapaa-aika
- lähiympäristö: syöminen,
ystävät

- keskustelu kaverin
kanssa
- päätöksen tekeminen

Ennakoitu
taitotaso

Esikokeilun
yleisin
taitotaso

A1.3–B1.1

B1.2

A2.1–B1.1

B1.2

A2.2–B1.1

A2.2

A2.2–B1.2

B1.2

Kuten taulukko osoittaa, esikokeiluoppilaat selviytyivät puhumistehtävistä vähintään hyvän osaamisen taitotasolla, kolmesta tehtävästä jopa kahta taitotasoa
paremmin. Vaikka tehtävät oli suunniteltu helpohkoiksi, ne antoivat kuitenkin
myös hyville oppilaille mahdollisuuden osoittaa osaamistaan. Koska puhumistehtävissä on kyse kielen tuottamisesta, ne sopivat yleensä useammalle taitotasolle kuin ne on alun perin ajateltu, toisin kuin ymmärtämistehtävät, jotka ovat
tässä suhteessa tarkempia ja siten myös vaikeampia laatia vaikeustasoltaan juuri
kohderyhmälle sopiviksi.
Kerrontatehtävässä oppilaan tuli tehdä itsestään esittelyvideo oppilaan kotiin
tulevalle vaihto-oppilaalle. Tehtävävihkossa oli koulun opetuskielellä vihjeitä
esittelyyn sisällytettävistä asioista. Näitä olivat nimen ja iän kertominen sekä
asuinpaikan ja perheenjäsenten kuvaileminen. Lisäksi oppilaan tuli kertoa, mitä
he tekivät kesällä. Tämä monologitehtävä, jonka vaikeustason laatijat arvioivat
sijoittuvan välille A1.3–B1.1, oli yhteinen kaikissa arvioiduissa oppimäärissä.
Kolme muuta puhetehtävää olivat parikeskusteluita. Opettaja muodosti parit
otokseen valikoituneista oppilaista oman harkintansa mukaan. Parikeskusteluista kaksi oli simuloituja arkitilanteita, ja ne suoritettiin tehtävävihkossa koulun
opetuskielellä kuvatun keskustelurungon avulla. Oppilaat näkivät keskustelun
aikana toistensa vuorosanavihjeet. Arkitilanteiden aiheet olivat vaateostoksil-
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la käynti ja sairastuminen kielikurssin aikana. Tehtävänlaatijat arvioivat tilanne 2:n (Sairaana) jonkin verran vaativammaksi kuin vaateostosten tekemisen.
Toisena paritehtävätyyppinä oli keskustelutehtävä, jossa oppilaat sopivat kotibileiden käytännön järjestelyistä tehtävävihkossa koulun opetuskielellä annettujen vihjekysymysten tuella. Oppilaiden tuli keskustella esimerkiksi kotibileiden ajankohdasta, paikasta, tarjoilusta ja ohjelmasta. Tehtävän vaikeustason
laatijat arvioivat sijoittuvan välille A2.2–B1.1.
Erot suunnitellun taitotason ja esikokeilussa toteutuneen yleisimmän taitotason
välillä osoittivat, että puhumistehtävät olivat sairastumistehtävää lukuun ottamatta esikokeiluoppilaille melko helppoja, joten niitä muokattiin jonkin verran
ennen varsinaista arviointia muun muassa vähentämällä koulun opetuskielellä
annettujen vihjelauseiden ohjaavuutta.
Kaikki otosoppilaat suorittivat kirjoittamistehtävät. Oppilaiden kirjoittamistaitojen arviointiin käytettiin kahta erityyppistä tehtävää. Lyhyessä kirjoittamistehtävässä oppilaan tuli kirjoittaa viesti hotellin vastaanottoon kadottamastaan
kännykästä. Pitkässä kirjoittamistehtävässä oppilas osallistui kansainväliseen
kirjoituskilpailuun kirjoittamalla lempikirjastaan tai -elokuvastaan. Lyhyen tekstin sanamäärän tuli olla 40–60 sanaa ja pitkän 80–150 sanaa. Esikokeilussa
tehtävien pituudet olivat olleet 30–60 ja 80–120 sanaa, mutta sanamääriä muutettiin lopullisessa arvioinnissa esikokeilusta saadun palautteen pohjalta. Pitkän
kirjoittamistehtävän sanamäärää kasvattamalla haluttiin oppilaille antaa mahdollisuus osoittaa kielitaitonsa monipuolisemmin.
Kirjoittamistehtävien suorittamiseen oli aikaa 30 minuuttia, ja vastaukset kirjoitettiin suoraan koepaperiin. Taulukossa 14 on yhteenveto kirjoittamistehtävien
aihepiireistä, tekstilajeista ja tehtävien suunnitelluista taitotasoista sekä esikokeilun yleisin taitotaso. Pitkässä kirjoittamistehtävässä yleisimpiä taitotasoja on
ilmoitettu kolme, sillä tehtävän esikokeilussa oppilaat saivat näitä kolmea taitotasoa kaikkia yhtä usein.
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Taulukko 14. A-englannin kirjoittamistehtävät.
Tehtävän otsikko

Aihepiiri

Tekstilaji

Sanamäärä Ennakoitu
taitotaso

Esikokeilun
yleisin
taitotaso

Viesti hotellin vastaan- - matkustaminen
ottoon
- julkiset palvelut

- kuvaileva

40–60

A2.1–B1.2

B1.1

Lempikirja- tai elokuva - vapaa-aika
- kulttuuri: elokuvat ja kirjallisuus

- kertova

80–150

A2.2–B1.2 A2.2, B1.2, B2.1

Erot suunnitellun taitotason ja esikokeilussa toteutuneen mooditason välillä
eivät olleet kirjoittamistehtävissä yhtä suuria kuin puhumistehtävissä. Näin ollen kirjoittamistehtäviä ei ollut tarvetta juurikaan muokata ennen varsinaista
arviointia.

2.3

Oppilaiden kielitaito: kuullun ymmärtäminen, luetun
ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen

Tässä luvussa esitetään arvioinnin tulokset oppilaiden saavuttaman kielitaidon
osalta. Kielitaidon osa-alueista raportoidaan ensin ymmärtämistaidot ja sitten
tuottamistaidot.
Tuottamistaitojen tulokset esitetään suoraan taitotasoina, ymmärtämistaitojen
tulokset sekä taitotasoina että osin myös ratkaisuosuuksina. Ymmärtämistaitojen raportoinnissa pääpaino on oppilaiden saavuttamien taitotasojen kuvailussa
ja siinä, kuinka suuri osuus oppilaista saavutti vähintään hyvän osaamisen taitotason ja kuinka suuri osuus jäi sen alle.
Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista.

52

Oppilaat selviytyivät englannin kielen tehtävistä keskimäärin hyvin tai jopa erinomaisesti. Eniten vähintään hyvän osaamisen taitotasolle yltäneitä oppilaita oli
puhumistehtävissä, missä 77 prosenttia oppilaista ylsi vähintään taitotasolle A2.2.
Kirjoittamistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti 72 prosenttia
oppilasta. Sekä puhumis- että kirjoittamistehtävissä oppilaiden tyypillisin taitotaso
oli B1.2.
Kuullun ymmärtämistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi 67 ja luetun ymmärtämistehtävissä 62 prosenttia oppilaista. Kuullun ymmärtämistehtävissä
oppilaiden tyypillisin taitotaso oli B1.1, luetun ymmärtämistehtävissä B1.2.
Kaikkien neljän osataidon tehtävät tehneistä oppilaista (N = 1 448) yli puolet (54 %)
saavutti kaikissa osataidoissa vähintään hyvän osaamisen taitotason, 13 prosenttia
ei yhdessäkään taidossa.
Hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalisissa osuuksissa ei ollut juurikaan eroja tyttöjen ja poikien välillä, sen sijaan vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys oppilaan tuloksiin. Luetun ymmärtämistehtävissä hyvän osaamistason alle jääneissä oli eniten ei-ylioppilasvanhempien lapsia, vähiten
vanhempien koulutustausta vaikutti puhumistehtävissä suoriutumiseen. Vanhempien koulutustaustan yhteys oppilaiden tuloksiin oli erityisen selkeä korkeimman taitotason saavuttaneissa, joista ylioppilasvanhempien lapsia oli kaikissa osataidoissa
selkeästi enemmän kuin ei-ylioppilastaustaisten vanhempien lapsia.
Oppilaan jatko-opintosuunnitelmat näkyivät kaikkien osataitojen tuloksissa, erityisesti luetun ymmärtämistehtävissä, missä ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden
tyypillisin taitotaso oli A2.1, lukioon pyrkineiden B1.2.
Oppilaan viimeksi saamalla englannin arvosanalla oli selkein yhteys kirjoittamis- ja
luetun ymmärtämistehtävissä saatuihin tuloksiin, heikoin puhumistehtävien tuloksiin. Sen sijaan läksyihin käytetyn ajan pituuden vaikutus tuloksiin ei ollut yksiselitteinen.
Koulun alueellinen sijainti vaikutti tuloksiin seuraavasti: parhaiten kaikissa osataidoissa menestyivät Etelä-Suomen koulut, heikoiten Lappi, Pohjois- ja Itä-Suomi. Kuntatyypeittäin parhaimmat tulokset saatiin kaupunkimaisissa, sitten taajaan
asutuissa ja heikoimmat maaseutumaisissa kunnissa. Erot parhaiten ja heikoiten
menestyneiden alueiden välillä olivat kuullun ymmärtämistehtävissä 25, luetun
ymmärtämistehtävissä 22, puhumistehtävissä 20 ja kirjoittamistehtävissä 14 prosenttiyksikköä.
Koulun opetuskielen vaikutus kielitaitoon oli selkeä: eri osataidoissa vähintään
hyvän osaamistason saavuttaneiden osuus oli suomenkielisissä kouluissa 16–26
prosenttiyksikköä pienempi kuin ruotsinkielisissä kouluissa.
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1. Kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen
A-englannin tuloksissa ovat mukana sekä yleisopetuksessa että pienryhmässä
tai erityisluokalla opiskelleet oppilaat. Myös ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tulokset sisältyvät tuloksiin. Pienryhmissä tai erityisluokilla opiskelleiden
oppilaiden tuloksia käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.2, samoin ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tuloksia verrattuna suomenkielisten koulujen oppilaiden tuloksiin.
Kuullun ymmärtämisen tehtävät suoritti yhteensä 3 423 oppilasta. Kuullun
ymmärtämisosioita oli 24, joista 12 oli monivalinta- ja 12 avotehtäviä. Tehtävien
maksimipistemäärä oli 32, joista 12 pistettä oli mahdollista saada monivalintatehtävistä ja 20 pistettä avotehtävistä.
Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli
59 prosenttia. Tämä vastaa muissa oppimistulosten arvioinneissa noudatettua
kokeiden yleistä vaikeustasoa (Metsämuuronen 2009). Tehtävätyypeistä monivalintatehtävät osoittautuivat oppilaille selkeästi helpommiksi kuin avokysymykset: monivalintatehtävien ratkaisuosuus oli 71 prosenttia, avotehtävien 52
prosenttia.
Kuviossa 3 on esitetty oppilaiden saamien ratkaisuosuuksien jakauma ja hajonta. Vaaka-akselilla on kuvattu keskimääräinen ratkaisuosuus ja pystyakselilla
oppilasmäärä. Ratkaisuosuuksien mediaani oli 63 eli jakauma oli jonkin verran
vasemmalle vino. Tämä tarkoittaa, että keskiarvoa (58,8) paremmin menestyneitä oppilaita oli jonkin verran enemmän kuin keskiarvoa huonommin menestyneitä. Jakaumassa on myös kaksi huippua: toinen muodostuu hyvin, toinen
heikosti menestyneiden ratkaisuosuuden keskiarvon ympärille. Ratkaisuosuuksien hajonta oli suuri (20,20) ja oppilaiden saama pistemäärä vaihteli runsaasti
nollan ja maksimipistemäärän (32 pistettä) välillä. Täydet pisteet sai kuusi oppilasta. Oppilaista 95 sai tehtäväosioista viidenneksen tai vähemmän oikein.
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Kuvio 3. Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus.
Kuullun ymmärtämistehtävien kokonaisreliabiliteetti oli hyvä (0,88), sillä oppimistulosten arvioinneissa yleisesti käytetty Cronbachin alfan alaraja hyvälle
on 0,60. Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna oli avotehtävien reliabiliteetti (0,78)
hieman monivalintatehtävien reliabiliteettia (0,75) korkeampi. Tehtävät toimivat
näin ollen kokonaisuudessaan hyvin, eikä niistä jouduttu poistamaan osioita
lopullisia summapistemääriä laskettaessa.
Luetun ymmärtämisen tehtävät suoritti yhteensä 3 423 oppilasta. Luetun ymmärtämisessä oli 24 osiota, joista 12 oli monivalinta- ja 12 avotehtäviä. Tehtävien maksimipistemäärä oli 28, joista 12 pistettä oli mahdollista saada monivalintatehtävistä ja 16 pistettä avotehtävistä.
Luetun ymmärtämistehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 66 prosenttia.
Tehtävätyypeistä monivalintatehtävät olivat oppilaille jonkin verran avokysymyksiä helpompia: monivalintatehtävien ratkaisuosuus oli 70 prosenttia, avotehtävien 62.
Kuviossa 4 on esitetty luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien jakauma. Vaaka-akselilla on kuvattu luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus ja pystya-
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kselilla oppilasmäärä. Mediaani oli 71 eli jakauma oli kuullun ymmärtämisen
ratkaisuosuuksia vielä selkeämmin vasemmalle vino. Tämä tarkoittaa, että keskiarvoa (65,6) paremmin menestyneiden oppilaiden osuus oli huomattavasti
suurempi kuin keskiarvoa huonommin menestyneiden oppilaiden osuus. Oppilaat selviytyivät luetun ymmärtämistehtävistä keskimäärin varsin hyvin: jopa
113 oppilasta sai täydet pisteet. Samaan aikaan kuitenkin noin 157 oppilasta jäi
alle 20 prosentin ratkaisuosuuden.
Luetun ymmärtämistehtävissä ratkaisuosuuksien hajonta (24,21) oli vielä suurempi kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Jakauma oli myös erittäin epäsymmetrinen, sillä luetun ymmärtämistehtävissä hyvin menestyneitä oli selkeästi
enemmän kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Myös alle 20 prosentin ratkaisuosuuden jäi suurempi joukko oppilaita kuin kuullun ymmärtämistehtävissä.
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Kuvio 4. Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus.
Luetun ymmärtämisessä tehtäväosioiden reliabiliteetti oli 0,90. Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna avotehtävien reliabiliteetti (0,84) oli korkeampi kuin monivalintatehtävien (0,78). Tehtävät toimivat hyvin, eikä niistä poistettu osiota lopullisia summapistemääriä laskettaessa.
Oppilaat selviytyivät ymmärtämistaitojen monivalintatehtävistä selkeästi paremmin kuin avotehtävistä. Tämä olikin täysin odotuksenmukaista, sillä monivalintatehtäviin sisältyy aina arvaamisen mahdollisuus toisin kuin avotehtäviin,
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joissa ymmärtäminen on osoitettava sanallisesti. Kuullun ja luetun ymmärtämisen yhteenlasketut ratkaisuosuudet olivat monivalintatehtävissä 70 prosenttia ja
avotehtävissä 56 prosenttia.
Ymmärtämistaidot taitotasoina
Oppilaiden tulokset luetun ja kuullun ymmärtämistehtävissä voitiin ilmoittaa
taitotasoina sen jälkeen kun yksittäisten osioiden vaikeustaso oli määritelty (ks.
luku 1.3.6). Arvioinnissa käytetyn menettelyn tuloksena saatiin tyypillisten, hyvin kyseisen tason tehtävistä suoriutuneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus
kullakin taitotasolla. Sen sijaan juuri ja juuri kyseisen taitotason rajan ylittäneiden oppilaiden (ns. minimitaso) prosentuaalista osuutta ei määritelty.
Tehtäväosioiden vaikeustason määrittelyn tuloksena päädyttiin kuullun ja luetun ymmärtämisessä seuraavaan, oppilaiden saavuttamia taitotasoja kuvaavaan
jakaumaan. Taitotasoja eroteltiin vain neljä, mistä seurasi, että taitotason A2.1
tai sen alle jääneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus oli esimerkiksi luetun
ymmärtämistehtävissä korkeampi kuin taitotason A2.2 saavuttaneiden osuus.
Taitotasojen A1.1–A2.1 yhdistämiseen päädyttiin kyseisille tasoille sijoitettujen
osioiden vähäisen määrän vuoksi. Samoin yhdistettiin taitotasolle B1.2 ja sitä
vaikeammiksi arvioidut osiot. Näin menetellen päädyttiin seuraavaan taitotasojakaumaan:
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Kuvio 5. Oppilaiden kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavuttamat taitotasot.
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Kuullun ymmärtämistehtävissä noin kaksi oppilasta kolmesta saavutti vähintään opetussuunnitelman perusteissa määritellyn hyvän osaamisen taitotason B1.1. Oppilaiden tyypillisin taitotaso oli B1.1, jolle sijoittui lähes puolet
oppilaista. Kolmanneksella oppilaista kuullun ymmärtämistaidot jäivät tyydyttävälle tasolle suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaista yli viidennes pääsi erinomaisiin tuloksiin.
Myös luetun ymmärtämistehtävissä noin kaksi oppilasta kolmesta saavutti
vähintään opetussuunnitelman perusteissa määritellyn hyvän osaamisen taitotason B1.1. Oppilaiden tyypillisin taitotaso oli B1.2. Hyvän osaamisen taitotasolle B1.1 sijoittui noin yksi oppilas viidestä, erinomaisen tuloksen saavutti runsas kaksi oppilasta viidestä. Tyydyttävälle tasolle jäi hieman enemmän
oppilaita kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Näyttäisikin siltä, että erityisesti
luetun ymmärtämistaidoissa oppilaiden välillä oli varsin suuria eroja, eivätkä
oppilaiden luetunymmärtämistaidot jakautuneet osallistujajoukossa tasaisesti.
Oppilaissa erottui selkeä ryhmä todella hyviä lukijoita, mutta myös heikosti
lukemistehtävistä selviytyneiden oppilaiden osuus oli huomattavan suuri.
2. Puhuminen ja kirjoittaminen
Puhumistehtävät suoritti kussakin otoskoulussa enintään kahdeksan oppilasparia. Yhteensä puhumisen arviointiin osallistui 1 500 oppilasta, mikä oli 43
prosenttia englannin koko otoksesta.
Hieman yli kolme oppilasta neljästä ylsi puhumistehtävissä vähintään opetussuunnitelman perusteissa määritellylle hyvän osaamisen mukaiselle taitotasolle A2.2. Kolme oppilasta viidestä saavutti jopa erinomaisen osaamistason.
Tyydyttävästi puhumistehtävistä selviytyi runsas viidennes oppilaista, heikosti
noin kahdeksan prosenttia oppilaista. Neljän tehtävän keskiarvosta muodostettu, tyypillisin puhumistehtävissä saavutettu taitotaso oli B1.2, jolle ylsi lähes
neljännes oppilaista. Kuviossa 6 on esitetty puhumistehtävissä saavutettujen
taitotasojen jakauma.
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Puhumistehtävät (N=1500)
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B2.1 tai
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Taitotasot

Kuvio 6. Oppilaiden puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot.
Jos verrataan oppilaiden eri tehtävätyypeissä saamia tasoarvioita toisiinsa, niin
kaikissa arvioiduissa oppimäärissä yhteinen itsensä esittelytehtävä (tehtävä 1)
osoittautui oppilaille kaikkein helpoimmaksi. Tämä tehtävä arvioitiin myös etukäteen puhumistehtävistä helpoimmaksi. Kahdeksan oppilasta kymmenestä
saavutti tehtävässä vähintään hyvän osaamisen taitotason. Tyypillisin taitotaso
oli B1.2, jolle ylsi lähes neljännes oppilaista. Vajaa neljä prosenttia oppilaista jäi
tehtävässä taitotasolle A1.1 tai sen alle.
Puhumistehtävä 2, jossa oppilaat olivat vaateostoksilla (toinen oppilas oli myyjä, toinen asiakas), sujui puhetehtäviin valikoituneilta oppilailta lähes yhtä hyvin kuin tehtävä 1: runsas kolme oppilasta neljästä saavutti tehtävässä vähintään hyvän osaamisen taitotason. Tyypillisin taitotaso oli B1.2, jolle ylsi reilu
viidennes oppilaista. Viidennes oppilaista sai tehtävästä jopa B2.1, mutta viisi
prosenttia jäi taitotasolle A1.1 tai sen alle.
Tehtävässä 3 aiheena oli sairastuminen kesken koulupäivän. Oppilaat selviytyivät tästä tehtävästä varsin samalla tavalla kuin vaateostosten tekemisestä.
Kolme oppilasta neljästä ylsi tehtävässä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle.
Tyypillisin taitotaso oli B1.2, mutta vajaa kuusi prosenttia oppilaista jäi taitotasolle A1.1 tai sen alle.
Oppilaiden tulokset neljännestä, kotibileiden järjestämistehtävästä, olivat lähes
identtiset edellisten tehtävien tulosten kanssa: kolme oppilasta neljästä ylsi sii-
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nä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. Taitotasolle A1.1 tai sen alle jääneiden osuus oli hieman suurempi kuin muissa tehtävissä.
Taulukkoon 15 on koottu puhumistehtävien tulokset taitotasoittain ja tehtävittäin sekä neljän eri tehtävän yhteenlaskettuna taitotasona. Taulukossa on myös
ilmoitettu hyvän osaamisen taitotason ylittäneiden ja alittaneiden oppilaiden
prosentuaaliset osuudet tehtävittäin. Opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso on tummennettu.
Taulukko 15. Puhumistehtävissä saavutetut taitotasot tehtävittäin.
Saavutettu
taitotaso

Tehtävä 2:
Ostoksilla

Tehtävä 3:
Sairaana

Tehtävä 4:
Keskustelu

% oppilaista

% oppilaista

% oppilaista

% oppilaista

% oppilaista

A1.1 tai alle

3,6

4,9

5,5

6,0

4,5

A1.2

3,1

3,3

3,2

4,2

3,3

A1.3

5,5

5,2

6,8

6,0

5,7

A2.1

8,8

9,3

9,8

9,3

9,3

A2.2

15,2

13,6

13,6

14,5

13,5

B1.1

20,5

21,3

18,8

18,8

19,5

B1.2

24,1

22,5

23,4

22,3

24,1

B2.1 tai yli

19,3

19,9

18,8

18,8

20,0

Vähintään hyvän
osaamisen taitotason saavuttaneet

79,0

77,3

74,6

74,4

77,1

Hyvän osaamisen
taitotason alle
jääneet

21,0

22,7

25,4

25,5

22,8

Erinomaisesti Erinomaisesti Erinomaisesti

Erinomaisesti

Hyvän osaamisen
tavoite
saavutettiin

Tehtävä 1:
Esittely

Erinomaisesti

Puhumistehtävät yhteensä

Hyvän osaamisen taitotasolla A2.2 kielenoppijan puhumistaitojen katsotaan
riittävän välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeisiin ja lyhyeen kerrontaan (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa,
että oppilas
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osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin
omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä.
Puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä.
Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy.
osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran
idiomaattisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia rakenteita.
Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa
(esim. verbien aikamuodoissa), ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä.
Kaiken kaikkiaan otokseen valikoituneet 1 500 oppilasta selviytyivät puhumistehtävistä varsin hyvin: kolme neljästä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. Oppilaat siis saavuttivat taitotason, jolla selviydytään kielialueella
tavallisimmista arkitilanteista ja osataan viestiä itselle tärkeistä asioista myös
vaativammissa tilanteissa (B1.1).
Seuraavassa on annettu esimerkkejä oppilaiden puhesuorituksista eri taitotasoilla. Litteraateissa käytetyt merkinnät ovat seuraavat:
<X> muuta kuin kohdekieltä
[X yhtäaikainen puhe
[X] poikkeava ääntäminen
(X) poistettu sana tai jokin muu ääni kuin puhetta
(?X?) arvaus epäselvästä sanasta
(epäselvä) epäselvä puhe, josta ei ole voitu esittää edes arvausta esim.
taustamelun vuoksi
Ensimmäiset kaksi esimerkkiä ovat tehtävästä 1, jossa oppilas esitteli itsensä
kotiinsa tulevalle vaihto-oppilaalle.
Esimerkki 1: Esittelyvideo
A: <Pitiks nimi sanoo? No, Oiva Oppija>. Uh,(niiskutusta) uuh, hi, my name
is- Oiva, I’m fifteen years old and I live in (paikkakunta) (niiskutusta) My…
family… <tota>… My family have… four… <tota, eiku>… my family… have a
father[fɑθər]… mom and brother. I… <tota>… I… go at swimming at… summer and… to[θʊ] my… mother families... <Pitiks täs keksii vielä ne kaks lisää?
No vaikka että>… uh… I don’t have… anything… hobby… and… (niiskutus)
<No… mitähän sitä keksis… en mä keksi mitään enää…>
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Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle A1.3, mikä vastaa opetussuunnitelman
perusteiden tavoitteisiin suhteutettuna heikkoa osaamista. Oppilas pystyi kertomaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Hän osasi rajallisen joukon lyhyitä,
ulkoa opeteltuja ilmauksia ja keskeisintä sanastoa. Puheessa oli kuitenkin paljon erilaisia taukoja ja katkoksia sekä peruskielioppivirheitä. Ääntäminen tuotti
jonkin verran ymmärtämisongelmia.
Esimerkki 2. Esittelyvideo
B: Uhm, my name is Anna Ahkera. I’m fifteen years old, and I live in (paikkakunta). Uhm… I have… mom, dad… one little brother and one little sister, and
I go to school… uhm… and I’m going to… uh… go to a holiday… summer
(naurua) and… I don’t have any hobbies… hmm… but I like… being with my
friends… and… doing something fun (naurua).
Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle B1.1. Oppilas pystyi kertomaan tutuista
asioista (perheestä, harrastuksista), vaikka puheessa esiintyi taukoja ja epäröintiä.
Ääntäminen oli selvästi ymmärrettävää, ääntämisvirheitä esiintyi jonkin verran.
Kolmas esimerkki on tehtävästä 4, jossa oppilasparin tehtävänä oli päättää kotibileiden käytännön järjestelyistä. Kyseessä on varsin sopusuhtainen pari: oppilas A arvioitiin hyvän osaamisen taitotasolle A2.2, oppilas B taitotasolle A2.1
(tyydyttävä osaaminen).
Esimerkki 3: Kotibileet
1.
2.
3.
4.
5.

A: Hmm... so when are we going to… arrange [əˈrændʒ] this party?
B: Uh… at… my house. Uh… at seven.
A: Who should we… invite?
B: Uh… we should invite… our… friends.
A: Uhm… we should buy some drinks and some food.
What should we buy? (naurua)
6. B: (naurua) Uh… we should buy… chips and… some lemonade.
7. A: …uh… I think everybody should bring something.
8. B: Yes, that’s… good idea.
9. A: What… kinda show are we having? (naurua)
10. B: Uh… we should have some… competitions and … stuff like that.
11. A: Hmm… okay. Who will do that?
12. B: Uh… we should do that…
13. A: Yes…
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Oppilas B selviytyi yksinkertaisesta sosiaalisesta kohtaamisesta, mutta kykeni
vain harvoin ylläpitämään pidempää keskustelua. Hän tuotti sujuvasti joitain
jaksoja, mutta puheessa oli paljon ilmeisiä taukoja. Oppilas A:n viestintä sen
sijaan oli välillä melko sujuvaa, vaikkakin katkokset olivat paikoin ilmeisiä. Hän
osasi joitain yksinkertaisia rakenteita ja tavallista, jokapäiväistä sanastoa.
Arkitilanteista oppilaat selviytyivät usein varsin hyvin. Seuraava esimerkki on
kahden pojan keskustelusta arkitilanne 2:ssa. Kumpikin oppilas selviytyi tehtävästä erinomaisesti: molemmat saivat siitä taitotason B2.1.
Esimerkki 4: Sairaana
1.
2.
3.
4.

A: I think [tink] I’m starting to get sick, my head is hurting too.
B: You have a cold or something?
A: I don’t know… man, my… my throat is killing me.
B: Well you do look a little… pale and sick you know. You don’t
look so good. You should probably go and see a doctor or
something.
5. A: Mmm, man I… think [tink] the doctor’s not… not a- available than
duday- today... I wonder wuah- who would I… who could I ask to…
get a… permission to go home.
6. B: Uhm I don’t know, maybe you should… ask the teachers or
something. They probably should know, like… you know, where you
are and stuff.
7. A: Yeah
8. B:
[so it’d probably be good to tell them
9. A:
[Okay, I will do that, yeah I’ll do that
		
Could you tell me homework… later today? Like, text me or
		
something.
10. B: Yeah, sure I’ll tell ‘em.
11. A:
[Thank you
12. B:
[yeah
		
Hey, try to get better mate.
13. A: Thanks.

Oppilaiden keskustelu kuulosti hyvin luonnolliselta ja he osasivat kertoa tuntemuksistaan ja toiveistaan. Puhejaksot etenivät melko tasaiseen tahtiin ja puheessa oli vain harvoin pidempiä taukoja. Oppilaat käyttivät monipuolisesti
kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa. Satunnaiset virheet eivät häirinneet ymmärrettävyyttä. Ääntäminen ja intonaatio olivat selkeitä ja luontevia.
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Kaikki ymmärtämistehtäviin osallistuneet otosoppilaat oli ohjeistettu suorittamaan kirjoittamistehtävät. Suorituksia palautui Opetushallitukseen yhteensä
3 387 oppilaalta (97 % otoksesta).
Vähintään hyvän osaamisen taitotasolle A2.2 ylsi kirjoittamistehtävissä seitsemän oppilasta kymmenestä. Lähes kolme oppilasta viidestä saavutti erinomaisen osaamistason (B1.1 tai yli) suhteessa opetussuunnitelman perusteissa
ilmaistuihin tavoitteisiin, tyydyttävälle tasolle jäi hieman useampi kuin yksi oppilas kymmenestä. Oppilaista 16 prosentin kirjoittamistaidot arvioitiin heikoiksi.
Oppilaiden kirjoittamistehtävissä saavuttama, kahdesta tehtävästä muodostuva,
tyypillisin taitotaso oli B1.2. Sen saavutti viidennes oppilaista.
Tuottamistaitojen tuloksia toisiinsa verrattaessa havaitaan, että sekä puhumisettä kirjoittamistehtävissä tyypillisin taitotaso oli B1.2, puhumistehtävissä sen
saavutti neljännes oppilaista, kirjoittamistehtävissä viidennes. Kuviossa 7 on esitetty oppilaiden kahdesta kirjoittamistehtävästä saamien taitotasojen jakauma.
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Kuvio 7. Oppilaiden kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot.
Kirjoittamistehtävistä lyhyempi (viesti hotellin vastaanottoon) osoittautui oppilaille hieman helpommaksi kuin pitkä kirjoittamistehtävä, jossa oppilaiden piti
kertoa lempikirjasta tai lempielokuvasta. Lähes kolme oppilasta neljästä ylsi
lyhyessä kirjoittamistehtävässä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. Tyypillisin taitotaso oli B1.2, jonka saavutti runsas viidennes oppilaista.
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Pitkästä kirjoittamistehtävästä oppilaat selviytyivät keskimäärin hiukan heikommin kuin lyhyestä: tyypillisin taitotaso oli B1.1 ja sen saavutti 18 prosenttia oppilaista. Seuraavaksi yleisin taitotaso oli B1.2, jonka saavutti oppilaista
17 prosenttia. Lempikirjasta tai -elokuvasta kertovassa tehtävässä oli kuitenkin
jonkin verran enemmän taitotasolle A1.1 tai sen alle jääneitä oppilaita kuin
lyhyessä kirjoittamistehtävässä, joten kokonaisuutena pitkä kirjoittamistehtävä
osoittautui oppilaille jonkin verran haastavammaksi. Vähän useampi kuin kaksi
oppilasta kolmesta sai kuitenkin myös tästä tehtävästä vähintään hyvän osaamisen kriteerit täyttävän arvion.
Taulukkoon 16 on koottu kirjoittamistehtävien tulokset taitotasoittain ja tehtävittäin sekä molempien tehtävien yhteenlaskettuna taitotasona. Lisäksi on ilmoitettu vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden ja sen alle jääneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet tehtävittäin. Opetussuunnitelman
perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso on tummennettu.
Taulukko 16. Kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot tehtävittäin.
Saavutettu taitotaso

Lyhyt kirjoittamistehtävä:
Viesti hotellin vastaanottoon

Pitkä kirjoittamistehtävä: Lempikirja tai
-elokuva

Kirjoittamistehtävät yhteensä

% oppilaista

% oppilaista

% oppilaista

A1.1 tai alle

4,6

6,0

4,5

A1.2

4,7

5,7

4,6

A1.3

6,5

8,4

6,7

A2.1

12,8

12,8

11,9

A2.2

14,5

16,1

14,6

B1.1

18,4

17,7

18,3

B1.2

22,3

17,3

20,4

B2.1 tai yli

16,3

15,9

19,0

71,5

67,0

72,3

28,6

32,9

27,7

Vähintään hyvän
osaamisen taitotason
saavuttaneet
Hyvän osaamisen taitotason alle jääneet
Hyvän osaamisen
tavoite saavutettiin

Erinomaisesti

Erinomaisesti

Erinomaisesti
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Hyvän osaamisen taitotasolla A2.2 kielenoppijan kirjoittamistaitojen katsotaan
riittävän välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeisiin ja lyhyeen kerrontaan (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa,
että oppilas
		
		

		
		

selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa
osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista,
menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit)
osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot
kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

Seuraavassa on esimerkkejä oppilaiden suorituksista eri taitotasoilta sekä lyhyestä että pitkästä kirjoittamistehtävästä.
Esimerkki 1: Viesti hotellin vastaanottoon

I,m hukannut my phone. it is pig and plast I käytin sitä viimeksi
WC.sä I play angry pirts in WC, but I dont know leating my phone,
hmm.. intresting. Play Mom number 020202 jos se löytyy thank!!!
(alle piirretty kuva kännykästä)
this is pigture My phone

Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle A1.1, mikä tarkoitti heikkoa osaamista
suhteessa opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin. Oppilas osasi kirjoittaa
joitakin tuttuja sanoja, mutta ei kyennyt vapaaseen tuotokseen.
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Esimerkki 2: Viesti hotellin vastaanottoon

Hello!
It’s [Nimi] here i have lost my phone toy our hotel it is samsung and
it’s Green i used it in roo mnumb er 444 So I think that it is there at
the table
loading it’s battery if you find it please contact

Oppilas sai suorituksestaan taitotason A1.3, eli hänen kirjoittamistaitonsa arvioitiin heikoiksi. Arviointikriteereihin tukeutuen tämä tarkoittaa, että oppilas
selviytyi kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa tilanteissa.
Hän osasi kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia sekä kirjoitti muutamia yksilauseisia virkkeitä. Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyi monenlaisia
virheitä.
Esimerkki 3: Viesti hotellin vastaanottoon

Hi. I forget my phone in my hotel room.
My phone is black and it’s Nokia E-7.
Behind my phone is my friends picture.
I juse it last when I sit my bed and I
probably left it there. If you find it can you please call this number
[puhelinnumero].
Thank you
t. [Nimi]

Tämä suoritus arvioitiin hyvän osaamisen taitotasolle A2.2. Oppilas selviytyi
kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. Hän osasi kirjoittaa lyhyen, yksinkertaisen viestin käyttämällä arkista perussanastoa, rakenteita ja tavallisimpia
sidoskeinoja. Tekstissä oli kuitenkin kömpelöitä ilmauksia.
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Esimerkki 4: Viesti hotellin vastaanottoon

SOKOS HOTEL HELSINKI
HELLO.
I VISITED YOUR HOTEL LAST WEEKEND, 13-14 FEBRUARY.
MY ROOMNUMBER WAS 105.
I HAVE LOST MY MOBILE PHONE, APPLE IPHONE 3GS,
AND IT IS MOST PROBABLY ON THE DESK IN ROOM 105.
I ASK YOU, IF YOU FIND THE PHONE, TO WRITE
TO THIS E-MAIL AND I WILL COME AND PICK UP
THE PHONE.
I GENTLY ASKING,
[nimi]
[puhelinnumero]

Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle B1.2, eli opetussuunnitelman kielitaitotavoitteisiin suhteutettuna oppilas selviytyi tehtävästä erinomaisesti. Oppilas
osasi kirjoittaa henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä ja otti lukijan huomioon. Kieli oli ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä, vaikka epätarkkuuksia
esiintyi vaativissa rakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja tyylissä.
Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat pitkästä kirjoittamistehtävästä, jossa oppilaat
kirjoittivat lempielokuvastaan tai lempikirjastaan.
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Esimerkki 5: Lempikirja tai –elokuva

I Love fight between dwarfs and elfs
I Love the Lord of the rings trilogy because I Like action and middle age thigs and fantasy in lord of the rings haves lot’s of Places
Like: shire, isengard, milasthirit, lothlorien and meny more Places.
the main story is about this. at the beginning bilbobaggins is starting to write a book and it’s name is the lord of the ring “there and
back again”. Story starts when Bilbo haves 111 bifhtday =(syntymäpäivä) when he is leaving at the shire and baggend where he
used to live when he was not at the trip. Bilbo have got the ring from
Gollum from misty mountains. Gandalf the Grey friend of bilboand
everybody came to bilbos party and when Bilbo was about to leave
Gandalf said to hit that ring ring have been too long with you leave it
to Frodo tobilbos brothers son who is the main character who destroys
the ring of evil at the slopes of mouthofdoom.

Oppilas arvioitiin taitotasolle A2.1, eli hänen osaamisensa jäi tyydyttävälle tasolle. Oppilas osasi kirjoittaa luettelomaisen kuvauksen itselleen tutusta aiheesta konkreettista perussanastoa käyttäen. Hän kirjoitti yksinkertaisimmat sanat
ja rakenteet melko oikein, mutta teki toistuvasti virheitä perusasioissa, kuten
aikamuodoissa ja taivutuksissa, ja tuotti paljon kömpelöitä ilmauksia.
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Esimerkki 6: Lempikirja tai –elokuva

The Movie that Made Me Cry.
It is not easy to pick a movie mong hundreds of others and say it’s
the best movie I have seen. But I chose Steven Spielberg’s “Saving Private Ryan” because it made me feel so mush. I will retell the storyline
shortly. One of the main caraters, soldier Ryans, mothers four sons
were all in the war during the early 40’s. She lost three of them and
the last one was fighting in France. Some important men decided to
save the last ones life. They sended a special group of eight men, leaded by an officer, Tom Hanks, to find the boy.
They found the boy but were attacked by plenty of German soldiers
and tanks.
The last son, Ryan, stayed alive but not many of them who saved his
life.
I liked the movie because it made me cry several times and it made me
feel strong
feelings. It also reflects that there are great people in the world that
risks their own lives for someone elses.

Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle B1.2, mikä tarkoitti erinomaista osaamista suhteessa opetussuunnitelman kielitaitotavoitteisiin. Oppilas osasi ilmaista ajatuksiaan tutuista aiheista, kuten elokuvista, sekä ilmaista rinnasteisuutta ja
alisteisuutta. Oppilaan kieli oli ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä.
3. Yhteenveto oppilaiden saavuttamasta kielitaidosta osataidoittain
Kaikkien neljän kielitaidon osa-alueen tulokset on koottu taulukkoon 17. Opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso on kussakin
osataidossa tummennettu. Lisäksi taulukossa on ilmoitettu kunkin taidon arviointiin osallistuneiden oppilaiden lukumäärä, eri taitotasoille sijoittuneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus sekä hyvän osaamisen taitotason ylittäneiden ja
sen alle jääneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet. Kirjoittamisessa ja puhumisessa on arvioinneissa käytetyt kahdeksan taitotasoa (A1.1–B2.1) yhdistetty
taulukossa neljäksi luokaksi, jotta vertailtavuus ymmärtämistaitojen jakaumaan
olisi helpompaa. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomata, että tuottamistaidoissa hyvän osaamisen taitotaso on yhden taitotason alhaisempi kuin ymmärtämistaidoissa, mikä osaltaan vaikuttaa hyvän osaamistason saavuttaneiden
oppilaiden prosentuaaliseen osuuden suuruuteen.
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Taulukko 17. A-englannin tulokset osataidoittain.
Taitotasot

Luetun ymmärtäminen (%)

Kuullun ymmärtäminen (%)

Kirjoittaminen (%)

Puhuminen (%)

A2.1 tai alle

21,4

16,0

27,7

22,9

A2.2

16,6

17,3

14,6

13,5

B1.1

18,3

45,0

18,3

19,5

B1.2 tai yli

43,6

21,6

39,4

44,1

72,3

77,1

27,7

22,9

Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneet:
A2.2 tai yli
B1.1 tai yli

61,9

66,6

Hyvän osaamisen taitotason alle jääneet:
38,0
Hyvän osaamisen
tavoite saavutettiin
Oppilaita yht.

Hyvin
3 423

33,3

Hyvin
3 423

Erinomaisesti
3 387

Erinomaisesti
1 500

Eniten vähintään hyvän osaamisen taitotasolle yltäneitä oppilaita oli puhumisja kirjoittamistehtävissä. Puhumistehtävissä runsas kolme oppilasta neljästä ylsi
vähintään hyvään osaamiseen, kirjoittamistehtävissä hiukan harvempi. Ymmärtämistehtävissä vähintään hyvän osaamistason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus oli kymmenen prosenttiyksikköä alhaisempi kuin puhumisja kirjoittamistehvävissä.
Jos kaikkien neljän osataidon tehneiden oppilaiden saavuttamia tuloksia tarkastellaan yhden taitotason, esimerkiksi ymmärtämistaidoissa hyvän osaamisen
taitotason B1.1, suhteen, jakaantuivat oppilaiden tulokset seuraavasti: kuullun
ymmärtämistehtävissä vähintään taitotason B1.1 saavutti 67 prosenttia oppilaista, puhumistehtävissä 64, luetun ymmärtämistehtävissä 62 ja kirjoittamistehtävissä 58 prosenttia. Näin tarkasteltuna oli kuullun ymmärtäminen oppilaiden
vahvin taito, kirjoittaminen heikoin.
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Tuottamistaitojen tuloksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että A-englannin valinneet oppilaat ovat perusopetuksen päättövaiheessa opiskelleet englantia yli
600 tuntia, mihin suhteutettuna tuottamistaidoille määritelty hyvän osaamisen
taitotaso A2.2 ei liene kohtuuton tavoite valtaosalle oppilaita. Puhumistehtävissä saatuja erinomaisia tuloksia tarkastellaan lisää luvussa 3, jossa pohditaan
arviointitulosten luotettavuutta.
Vaikka vähintään hyvän osaamistason saavutti tuottamistaidoissa valtaosa oppilaista, niin samaan aikaan noin kolmannes oppilaista jäi hyvän osaamisen
taitotason alle ymmärtämistaidoissa ja noin neljännes tuottamistaidoissa. Luetun ymmärtämistehtävissä hyvän osaamisen taitotason alle jääneitä oppilaita oli
aineistossa eniten (38 %). Kuvio 8 havainnollistaa vielä eri osataidoissa neljälle
eri taitotasolle sijoittuneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet.
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Osuus oppilaista (%)

40

50

Kuvio 8. Oppilaiden sijoittuminen taitotasoille A2.1–B1.2 osataidoittain.
Kielitaidon osa-alueiden keskinäiset korrelaatiot ratkaisuosuuksista vaihtelivat
jonkin verran: vahvin yhteys oli kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen välillä (0,86). Kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuuden yhteys kirjoittamistehtäviin oli myös korkea (0,75), puhumistehtäviin kohtalainen (0,61). Taitotasoittain tarkasteltuna vahvin yhteys oli puhumisen ja kirjoittamisen välillä
(0,77), heikoin puhumisen ja kuullun ymmärtämisen välillä (korrelaatio 0,59).
Puhumisen ja kuullun ymmärtämisen osalta tämä tarkoitti käytännössä sitä, että
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oppilaat saivat puhumistehtävistä korkeamman taitotason kuin he saivat kuullun ymmärtämistehtävistä samantasoisella osaamisella, tai päinvastoin.
4. Kielitaitoprofiilit
Oppilaista noin 42 prosenttia teki kaikkien neljän osataidon tehtävät. Näiden
1 448 oppilaan kirjoittamis- ja ymmärtämistehtävissä saavuttamia taitotasoja
verrattiin koko otoksen saavuttamiin taitotasoihin, koska haluttiin selvittää, miten hyvin he edustivat koko oppilasjoukkoa. Oletuksena oli, että jos oppilaiden
ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä saamat taitotasot olisivat kutakuinkin samanlaiset molemmissa ryhmissä, niin voitaisiin ainakin jossain määrin luottaa
siihen, että puhumistehtäviin valikoituneet oppilaat edustivat kielitaidoltaan tasaisesti koko englannin otosta.
Menettelyllä oli myös mahdollista tuottaa ns. kielitaitoprofiileja, joiden avulla
oppilaiden vahvuuksia kielitaidon eri osa-alueilla voitiin havainnollistaa. Osittaisen viestintätaidon hyväksyminen on katsottu askeleeksi kohti oppijan monikielisen ja monikulttuurisen kompetenssin tunnustamista. Yksi konkreettinen
työkalu tähän suuntaan on Eurooppalainen kielisalkku, jonka avulla oppijan on
mahdollista dokumentoida kielitaitonsa asteittainen kehittyminen myös kielitaidon osa-alueittain. (Eurooppalainen viitekehys 2003, 239.)
Kuviossa 9 on esitetty molempien ryhmien saamat tulokset kirjoittamis- ja ymmärtämistehtävissä sekä kaikkien osa-alueiden tehtävät tehneiden 1 448 oppilaan tulokset puhumistehtävissä. Pystyakseli ilmoittaa eri taitotasoille päässeiden
oppilaiden prosentuaalisen osuuden. Kuviossa on säilytetty tuottamistaidoissa
kaikki kahdeksan taitotasoluokkaa. Ymmärtämistaidoissa luokkia oli neljä, mistä johtuen jakaumien muodot eivät ole suoraan keskenään vertailukelpoisia.
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Kuvio 9. Oppilaiden saavuttamat taitotasot osataidoittain koko otoksessa ja 1 448 oppilaan osalta.
Kirjoittamis- ja ymmärtämistehtävissä eri taitotasoja saavuttaneiden oppilaiden
prosentuaaliset osuudet vastaavat lähes täysin toisiaan. Erot kaikki osa-alueet
tehneiden oppilaiden ja koko otoksen taitotasojakaumissa ovat todella pienet,
maksimissaan noin kolme prosenttiyksikköä (kuullun ymmärtämistehtävät B1.1
ja luetun ymmärtämistehtävät taitotaso B2.1). Näin ollen voidaan päätellä, että
myös puhumistehtävissä koko oppilasjoukon taitotasojen jakauma olisi samankaltainen muutaman prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kaikki neljä osataitoa tehneiden oppilaiden kielitaidon vahvuuksia selvitettiin
katsomalla, millä eri yhdistelmillä oppilaat saavuttivat hyvän osaamisen kriteerit. Kaikissa neljässä osataidossa vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneita oppilaita oli 1 448 oppilaan joukosta yli puolet. Hieman useampi
kuin yksi oppilas kymmenestä ei saavuttanut yhdessäkään osataidossa hyvän
osaamisen taitotasoa. Jos oppilas saavutti yhdessä osataidossa hyvän osaamisen taitotason, oli kyseinen taito yleisimmin puhuminen. Kaksi hyvän osaami-
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sen taitotasoa saavuttaneilla yleisin yhdistelmä oli kirjoittaminen ja puhuminen,
kolme osataitoa saavuttaneilla kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen. Alla olevaan taulukkoon on koottu eri yhdistelmien frekvenssit.
Taulukko 18. Oppilaiden kielitaitoprofiilit.
Osataidot, joissa hyvä osaaminen saavutettiin (N=1 448)
Ei yhtään hyvän osaamisen taitotasoa

Oppilaiden
lukumäärä

Oppilaita %

183

12,6

Yhteensä

63
26
25
8
122

4,4
1,8
1,7
0,5
8,4

Kaksi hyvän osaamisen taitotasoa
- kirjoittaminen + puhuminen
- puhuminen + kuullun ymmärtäminen
- kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + kuullun ymmärtäminen
- puhuminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + luetun ymmärtäminen
Yhteensä

69
25
15
15
13
10
147

4,8
1,7
1,0
1,0
0,9
0,7
10.1

Kolme hyvän osaamisen taitotasoa
- kirjoittaminen + puhuminen + kuullun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + puhuminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- puhuminen + kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
Yhteensä

103
55
42
21
221

7,1
3,8
2,9
1,4
15,2

Kaikki hyvän osaamisen taitotasot

775

53,5

Yksi hyvän osaamisen taitotaso
- puhuminen
- kuullun ymmärtäminen
- kirjoittaminen
- luetun ymmärtäminen

Se, että oppilaat menestyivät hyvin nimenomaan puhumistehtävissä, on linjassa esimerkiksi yleisten kielitutkintojen englannin keskitason tulosten kanssa:
myös yleisissä kielitutkinnoissa puhuminen on englannin kielessä se kielitaidon osa-alue, missä osallistujat saavat muita osataitoja korkeampia tuloksia. Sen
sijaan laajassa englannin kielen käyttöä, merkitystä ja asenteita selvittäneessä
tutkimuksessa (Leppänen, Pitkänen-Huhta, Nikula, Kytölä, Törmäkangas, Nissinen, Kääntä, Virkkula, Laitinen, Pahta, Koskela, Lähdesmäki & Jousimäki 2009)
osallistujat arvioivat vahvimmiksi taidoiksi ymmärtämistaitonsa (suhteellisen

75

sujuva: kuultu 31 %, luettu 28 %), seuraavaksi vahvimmiksi puhumistaitonsa
(kohtalaisesti 26 %) ja heikoimmiksi kirjoittamistaitonsa (kohtalaisesti 27 %).
Tutkimukseen osallistuneista nuorin ikäryhmä oli 15–24-vuotiaat (15 % koko
ryhmästä).

2.3.1 Oppilaiden taustatekijöiden yhteydet kielitaitoon
Seuraavaksi kuvaillaan, millainen yhteys oppilaan taustatekijöillä, kuten sukupuolella, vanhempien koulutustaustalla, oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla,
koulun alueellisella sijainnilla, englannin kielen viimeisimmällä arvosanalla
sekä oppilaan englannin kielen läksyihin käyttämällä ajalla oli saavutettuun
kielitaitoon.
Sukupuoli ja kielitaito
Ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksissa ei tyttöjen ja poikien välillä ollut juurikaan eroja. Poikien ratkaisuosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli yhden prosenttiyksikön tyttöjä korkeampi (pojat 59 %, tytöt 58 %). Taitotasoittain
tarkasteltuna sekä tyttöjen että poikien tyypillisin taitotaso oli B1.2, tosin korkeimman taitotason saavuttaneista oppilaista oli poikia viisi prosenttiyksikköä
enemmän kuin tyttöjä. Hyvän osaamisen taitotason alle jääneissä oli puolestaan
tyttöjä noin kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin poikia.
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Kuvio 10. Kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
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B1.2 tai yli

Myös luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuksissa ero tyttöjen ja poikien välillä oli todella pieni (pojat 66 %, tytöt 65 %). Taitotasoittain tarkasteltuna
sekä tytöistä että pojista selviytyi lähes yhtä suuri osuus (pojat (76 %, tytöt 73 %)
vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. Taitotason B1.1 alle jääneissä sukupuolten väliset erot olivat lähes olemattomat poikien osuuden ollessa vain yhden prosenttiyksikön suurempi kuin tyttöjen. Samoin korkeimmalle taitotasolle
yltäneissä oli poikia yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin tyttöjä. Myös
luetun ymmärtämistehtävissä poikien ja tyttöjen tyypillisin taitotaso oli B1.2.
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Kuvio 11. Luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
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Puhumistehtävissä tytöistä neljä viidestä pääsi vähintään hyvän osaamisen
taitotasolle, pojista hiukan harvempi. Taitotason A2.2 alle jäi pojista noin neljännes, tytöistä noin viidennes. Molemmilla sukupuolilla tyypillisin taitotaso
puhumistehtävissä oli B1.2, tosin tätäkin korkeamman taitotason saavutti tytöistä lähes neljännes, pojista lähes viidennes.
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Kuvio 12. Puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
Myös kirjoittamistehtävissä tyypillisin taitotaso oli sukupuolesta riippumatta
B1.2. Hyvän osaamisen taitotason ylittäneissä oli tyttöjä kaksi prosenttiyksikköä
enemmän kuin poikia. Taitotason A2.2 alittaneita oli molemmista sukupuolista
yli neljännes.
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Kuvio 13. Kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
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B1.2

B2.1 tai yli

Tuottamistaitojen osalta voidaan todeta, että tytöissä oli joukko todella hyvin
puhuvia; kirjoittamistaidoissa erot tyttöjen ja poikien välillä olivat sen sijaan
pienemmät.
Kuvioon 14 on koottu hyvän osaamistason ylittäneiden ja sen alle jääneiden
oppilaiden prosentuaaliset osuudet sukupuolittain.
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Kuvio 14. Hyvän osaamisen taitotason ylittäneet ja sen alle jääneet osataidoittain ja sukupuolen mukaan.
Kuten kuviosta ilmenee, ei hyvän osaamistason alle jääneiden oppilaiden
osuuksissa ollut luetun ymmärtämistehtävissä eroja tyttöjen ja poikien välillä,
kuullun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissäkin vain kaksi prosenttiyksikköä.
Sama pätee myös hyvän osaamistason ylittäneisiin: luetun ymmärtämistehtävissä eroja ei ollut, puhumistehtävissä erot olivat suurimmat.
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Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden kielitaito
Oppilaista 43 prosentilla ei kumpikaan vanhemmista ollut ylioppilas, noin viidenneksellä molemmat ja yli kolmanneksella toinen. Noin 15 prosenttia oppilaista ei tiennyt vanhempiensa koulutustaustaa tai jätti muusta syystä vastaamatta kysymykseen.
Vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys A-englannin oppimistuloksiin.
Ne oppilaat, joiden vanhemmista molemmat olivat ylioppilaita, saivat parempia tuloksia kaikissa neljässä osataidossa kuin ei-ylioppilasvanhempien lapset.
Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja efektikooltaan suuria kuullun
ymmärtämistehtävissä (d = 0,84). Luetun ymmärtämis-, puhumis- ja kirjoittamistehtävissä erot olivat kohtalaisia tai lähes suuria, (luettu d = 0,78; puhuminen
d = 0,78; kirjoittaminen d = 0,79).
Kuullun ymmärtämistehtävissä tyypillisin taitotaso vanhempien koulutustaustasta riippumatta oli hyvän osaamisen taitotaso B1.1. Eniten hyvän osaamisen taitotason alle jääneitä oli ei-ylioppilasvanhempien lapsissa (45 %). Jos
vanhemmista molemmat olivat ylioppilaita, runsaat kahdeksan oppilasta kymmenestä saavutti vähintään hyvän osaamisen taitotason.
Luetun ymmärtämistehtävissä ylioppilasvanhempien lasten tulokset erosivat selkeästi sellaisten oppilaiden tuloksista, joiden vanhemmista kumpikaan
ei ollut ylioppilas: peräti 63 prosenttia ylioppilasvanhempien lapsista saavutti
korkeimman taitotason, ei-ylioppilasvanhempien lapsista vain kolmannes. Eiylioppilasvanhempien lapsista lisäksi yli neljännes jäi luetun ymmärtämistehtävissä kaikkein alhaisimmalle taitotasolle A2.1. Vaikka oppilaiden tyypillisin
taitotaso vanhempien koulutustaustasta riippumatta oli B1.2, niin ei-ylioppilastaustaisten vanhempien lapsilla luetun ymmärtämistaidot olivat varsin selkeästi
polarisoituneet: kolmannes selviytyi tehtävistä yli hyvän osaamisen taitotason
vajaan kolmanneksen jäädessä kaksi taitotasoa sen alle.
Suurimmat erot oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutustaustan mukaan eriteltynä olivat taitotasoasteikon ylimmällä tasolla. Kuullun
ymmärtämistehtävissä ylioppilasvanhempien lapsista parhaimman taitotason
saavuttaneiden osuus oli lähes kolminkertainen verrattuna ei-ylioppilasvanhempien lasten osuuteen, luetun ymmärtämistehtävissä kaksinkertainen.
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Kuvio 15. Oppilaiden ymmärtämistaidoissa saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan mukaan.
Puhumistehtävissä oppilaiden tyypillisimmät taitotasot olivat vanhempien koulutustaustasta riippumatta yhdestä kahteen tasoa hyvän osaamisen
taitotasoa korkeammat. Parhaiten menestyivät ylioppilasvanhempien lapset:
heistä yhdeksän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ja yli kolmannes korkeimmalle taitotasolle. Jos oppilaan vanhemmista
ei kumpikaan ollut ylioppilas, ylsi seitsemän oppilasta kymmenestä vähintään
hyvän osaamisen taitotasolle. Tyypillisin taitotaso puhumistehtävissä oli ei-ylioppilasvanhempien lapsilla B1.2, samoin oppilailla, joiden vanhemmista toinen
oli ylioppilas.
Suurimmat erot oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutustaustan mukaan eriteltynä olivat taitotasoasteikon ylimmällä tasolla. Ylioppilasvanhempien lapsista parhaimman taitotason saavuttaneiden osuus oli yli kolminkertainen verrattuna ei-ylioppilasvanhempien lasten osuuteen.
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Kuvio 16. Oppilaiden puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan mukaan.
Myös kirjoittamistehtävissä vanhempien koulutustausta heijastui selvästi oppilaiden saavuttamissa tyypillisimmissä taitotasoissa. Jos molemmat vanhemmat
olivat ylioppilaita, tyypillisin taitotaso kirjoittamistehtävissä oli B2.1, jolle ylsi
kolmannes oppilaista. Jos toinen vanhempi oli ylioppilas, lapsista saavutti lähes
yhtä moni taitotason B1.1, B1.2 tai B2.1. Jos kumpikaan vanhempi ei ollut ylioppilas, lasten tyypillisimmät taitotasot olivat B1.1 ja A2.2.
Parhaiten kirjoittamistehtävissä menestyivät ylioppilasvanhempien lapset: heistä yhdeksän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle,
ei-ylioppilasvanhempien lapsista runsas kuusi oppilasta kymmenestä ja yhden
ylioppilasvanhemman lapsista kahdeksan kymmenestä.
Suurimmat erot oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutustaustan mukaan tarkasteltuina olivat taitotasoasteikon ylimmällä tasolla. Ylioppilasvanhempien lapsista parhaimman taitotason saavutti noin 20 prosenttiyksikköä useampi kuin ei-ylioppilasvanhempien lapsista.
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Kuvio 17. Oppilaiden kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan mukaan.
Vanhempien koulutustaustan yhteyttä oppilaiden kielitaitoon tarkasteltaessa
on muistettava, että noin 15 prosenttia A-englannin otosoppilaista ei tiennyt,
olivatko heidän vanhempansa ylioppilaita, tai jätti muusta syystä vastaamatta
kysymykseen.
Kuviossa 18 on yhteenveto vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalisista osuuksista kussakin osataidossa vanhempien
koulutustaustan mukaan.
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Kuvio 18. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet osataidoittain ja vanhempien koulutustaustan mukaan.
Kuviosta ilmenee, että oppilaista, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, saavutti eri osataidoissa vähintään hyvän osaamisen taitotason yli 80 prosenttia, kirjoittamistehtävissä peräti 90 ja puhumistehtävissäkin 89 prosenttia.
Ei-ylioppilasvanhempien lapsista eniten hyvän osaamisen taitotason alle jääneitä oli luetun ymmärtämistehtävissä, seuraavaksi eniten kuullun ymmärtämistehtävissä. Pienin ero oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien
koulutustaustan perusteella oli puhumistehtävissä, missä siinäkin ero oli 20
prosenttiyksikköä ylioppilastaustaisten vanhempien lasten eduksi.
Se, kumpi vanhemmista oli ylioppilas, näkyi englannin tuloksissa jonkin verran.
Jos oppilaan isä oli ylioppilas, hieman useampi oppilas (36 %) saavutti kuullun
ymmärtämistehtävissä taitotason B1.2, kuin jos hänen äitinsä oli ylioppilas (30
%). Myös luetun ymmärtämistehtävissä korkeimman taitotason saavuttaneiden
oppilaiden ylioppilasvanhemmissa oli suhteessa enemmän isiä (60 %) kuin
äitejä (54 %), samoin kirjoittamis- (ylioppilasisä 30 %; ylioppilasäiti 26 %) ja puhumistehtävissä (ylioppilasisä 33 %; ylioppilasäiti 29 %). Erot olivat tilastollisesti
merkitseviä (p < 0,001). A-englannin tuloksissa ei äidin ylioppilastausta näin ollen automaattisesti merkinnyt oppilaan parempaa menestymistä arviointitehtävissä (vrt. Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen, & Hotulainen 2013, 4).
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Jatko-opintosuunnitelmat ja kielitaito
Oppilaista 56 prosenttia ilmoitti pyrkivänsä lukioon, ammatilliseen koulutukseen pyrki 43 prosenttia. Oppilaiden tuloksissa oli selkeitä eroja sen mukaan,
oliko oppilas ilmoittanut hakevansa ensisijaisesti lukioon vai ammatilliseen
koulutukseen.
Kuullun ymmärtämistehtävissä lukioon pyrkineiden keskimääräinen ratkaisuosuus (66 %) oli 16 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ammatilliseen
koulutukseen pyrkineillä (p < 0,001; d = 0,88). Myös oppilaiden saavuttaman
taitotason ja jatko-opintosuunnitelmien välinen yhteys oli selkeä: lukioon pyrkineiden osuus vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneista oli 31 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus.
Erot ammatilliseen koulutukseen ja lukioon pyrkineiden välillä olivat erityisen
suuret sekä alimman että ylimmän taitotason saaneiden joukossa, joissa lukioon pyrkineiden tulokset olivat lähes 20 prosenttiyksikköä ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden tuloksia paremmat. Tyypillisin taitotaso sekä lukioon
että ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä oli kuitenkin B1.1.
Hyvän osaamistason ylittäjiä oli lukioon pyrkineistä kahdeksan oppilasta kymmenestä, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä joka toinen.
Luetun ymmärtämistehtävissä oppilaiden väliset erot olivat vieläkin suuremmat: lukioon pyrkineiden ratkaisuosuus oli 75 prosenttia, ammatilliseen
koulutukseen pyrkineiden 54 (p < 0,001; d = 0,98). Taitotasoittain tarkasteltuna erot olivat jälleen suurimmat taitotasoasteikon ääripäissä: taitotason
A2.1 saaneiden joukossa ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus
oli neljä kertaa lukioon pyrkineiden osuutta suurempi. Taitotasolla B1.2
lukioon pyrkineiden osuus oli puolestaan yli kaksinkertainen ammatilliseen
koulutukseen pyrkineiden osuuteen verrattuna. Ero tulee erityisen selkeästi
esiin kunkin ryhmän tyypillisimmässä taitotasossa: ammatilliseen koulutukseen
menijöillä tyypillisin taitotaso oli A2.1, lukioon menijöillä B1.2.
Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneita oli lukioon pyrkineistä 78,
ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä 42 prosenttia.
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Kuvio 19. Oppilaiden saavuttamat taitotasot kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä jatkokoulutussuunnitelmien mukaan.
Puhumistehtävissä oppilaiden jatkokoulutussuunnitelmien mukaiset erot olivat erityisen suuret kaikkein ylimmillä taitotasoilla: taitotasolle B1.2 yltäneiden
joukossa lukioon pyrkineiden osuus oli 18 prosenttiyksikköä ammatilliseen
koulutukseen pyrkineitä suurempi, taitotasolla B2.1 ero oli 19 prosenttiyksikköä. Hyvän osaamisen taitotason alle jääneistä ammatilliseen koulutukseen
pyrkineitä oli 38 prosenttia, lukioon pyrkineitä 11 prosenttia. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli B1.2 ja ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä
hyvän osaamisen taitotaso A2.2, tosin taitotasoa B1.1 saavuttaneita oli heistä
lähes yhtä paljon.
Vähintään hyvän osaamistason A2.2 saavutti lukioon pyrkineistä kahdeksan
oppilasta kymmenestä, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä hieman enemmän kuin neljä oppilasta kymmenestä.
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Kuvio 20. Oppilaiden puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien mukaan.
Kirjoittamistehtävissä erot olivat varsin samansuuntaiset: suurimmat erot oppilaiden kirjoittamistaidoissa jatkokoulutussuunnitelmien mukaan tarkasteltuna
olivat ylimpiä taitotasoja saavuttaneiden prosentuaalisissa osuuksissa. Kaikkein
ylimmän taitotason B2.1 saavutti 28 prosenttia lukioon pyrkineistä, vastaava
osuus ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä oli vain kahdeksan prosenttia.
Taitotasolla B1.2 ero oli 15 prosenttiyksikköä lukioon pyrkineiden eduksi. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli B2.1, ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä taitotasoja A2.1, A2.2 ja B1.1 saavutti lähes yhtä suuri osuus oppilaista.
Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti lukioon pyrkineistä lähes yhdeksän oppilasta kymmenestä, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä yli puolet.
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Kuvio 21. Oppilaiden kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien mukaan.
Oppilaiden kielitaitoprofiileissa ei ollut oppilaan jatko-opiskelusuunnitelmien
mukaisia eroja: sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen hakeutuneilla
saavutettujen taitotasojen järjestys oli sama (yleisin: puhuminen; toiseksi yleisin: kirjoittaminen + puhuminen; kolmanneksi yleisin: kirjoittaminen + puhuminen + kuultu).
Englannin kielen arvosana ja kielitaito
Oppilaiden kielitaitoa verrattiin myös oppilaan viimeksi saamaan englannin
kielen arvosanaan. Kouluarvosanan yhteys ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksiin oli korkea (korrelaatiot: kuultu 0,67; luettu 0,72). Tuottamistaidoissa yhteys
oli korkea kirjoittamiseen (0,75) ja kohtalainen puhumiseen (0,62).
Oppilaiden eri arvosanoilla saamien ratkaisuosuuksien keskiarvot ymmärtämistehtävissä on koottu taulukkoon 19. Hyvän osaamisen taitotaso on tummennettu.
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Taulukko 19. Kouluarvosana ja ymmärtämistaitojen ratkaisuosuudet.
Kouluarvosana

Kuullun ymmärtämistehtävät

Luetun ymmärtämistehtävät

Ymmärtämistehtävät
yhteensä

N

Keskiarvo

Keskihajonta

N

Keskiarvo

Keskihajonta

N

Keskiarvo

Keskihajonta

4

10

33,1

14,60

10

27,9

15,78

10

30,7

12,90

5

141

33,5

15,27

140

30,7

16,35

139

32,2

14,35

6

446

38,6

14,63

446

38,0

18,04

446

38,3

14,87

7

726

49,3

16,41

726

54,3

19,20

725

51,6

16,53

8

847

61,1

16,41

847

69,2

17,90

845

64,9

15,86

9

916

71,5

13,41

916

82,4

13,92

916

76,6

12,41

10

303

79,4

13,32

304

89,8

11,60

303

84,2

11,45

Keskimääräisen ratkaisuosuuden kuullun ymmärtämistehtävissä (59 %) saavutti kouluarvosanalla kahdeksan tai sitä korkeammalla. Oppilaiden jakaminen
arvosanaluokkiin selitti näin ollen kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien
vaihtelusta 45 prosenttia (korrelaatio 0,67).
Myös luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanalla kahdeksan ylsi keskimääräiseen 66 prosentin ratkaisuosuuteen. Englannin kielen arvosanan ja luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuden korrelaatio oli korkea (0,72), mikä tarkoitti,
että arvosanaluokkiin jakaminen selitti 52 prosenttia luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien vaihtelusta.
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Kaiken kaikkiaan oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti luetun ymmärtämistehtävissä menestymistä seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin
kuullun ymmärtämistehtävissä menestymistä. Kuviossa 22 on esitetty oppilaiden kuullun ja luetun ymmärtämistehtävistä saamat keskimääräiset ratkaisuosuudet eri arvosanoilla.
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Kuvio 22. Ymmärtämistehtävien keskimääräiset ratkaisuosuudet arvosanoittain.
Kuviosta huomataan, että erityisesti arvosanasta seitsemän ylöspäin oppilas alkoi saada samalla arvosanalla korkeamman ratkaisuosuuden luetun kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Arvosanojen yhdeksän ja kymmenen kohdalla ero
keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa oli kymmenen prosenttiyksikön luokkaa.
Osaselityksenä lienee, kuten luvussa 2.3 todettiin, että luetun ymmärtämistehtävät olivat oppilaille jonkin verran helpompia kuin kuullun ymmärtämistehtävät.
Kouluarvosanojen yhteydet oppilaan kuullun ymmärtämistehtävissä saamiin
taitotasoihin on havainnollistettu kuvioissa 23.
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Kuvio 23. Kouluarvosanan yhteys kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.
Kuviosta käy ilmi, että esimerkiksi taitotasolle A2.1, sekä taitotasolle A2.2 yltäneiden oppilaiden kouluarvosana oli 6,5:n ja 7:n välillä. Hyvän osaamisen
taitotason saavuttaneiden oppilaiden arvosana oli keskimäärin yli kahdeksan ja
taitotasolle B1.2 yltäneiden lähempänä yhdeksää.
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Luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanan ja arviointitehtävistä suoriutumisen yhteys näytti seuraavanlaiselta:
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Kuvio 24. Kouluarvosanan yhteys luetun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.
Luetun ymmärtämistehtävissä oppilaiden osaaminen kasvoi tasaisemmin. Oppilaat myös saivat luetun ymmärtämistehtävissä heikommilla kouluarvosanoilla keskimäärin korkeampia taitotasoja kuin kuullun ymmärtämistehtävissä.
Hyvään osaamiseen vaadittiin keskimäärin tason B1.1 osaamista. Kiitettävään
osaamiseen vaadittiin puolestaan jo taitotason B1.2 tai sitäkin korkeampaa
osaamista.
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Myös tuottamistaidoissa englannin kielen kouluarvosanalla ja arviointitehtävissä menestymisellä oli selkeä yhteys, kuten alla oleva taulukko osoittaa.
Taulukko 20. Kouluarvosana ja tuottamistehtävissä saavutettu keskimääräinen taitotaso.
Kouluarvosana

Puhumistehtävät
N

Keskimääräinen
taitotaso

Kirjoittamistehtävät
N

Keskimääräinen
taitotaso

4

3

A1.1

9

A1.2

5

47

A1.3

139

A1.2

6

166

A2.1

430

A1.3

7

303

A2.2

718

A2.1

8

370

B1.1

842

B1.1

9

428

B1.2

913

B1.2

10

154

B1.2

305

B1.2

yht. 1 471

yht. 3 356

Arvosanaan kahdeksan vaadittiin näin ollen tuottamistaidoissa keskimäärin tason B1.1 osaamista, mikä on yhden taitotason korkeampi kuin opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso. Kouluarvosanoilla
viisi, kuusi ja seitsemän sai puhumistehtävissä yhden taitotason korkeamman
tuloksen kuin kirjoittamistehtävissä. Kaiken kaikkiaan oppilaan englannin kielen arvosanan yhteys puhumistehtävissä menestymiseen oli selkeä (korrelaatio 0,63): oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti 40 prosenttia oppilaan
osaamisesta puhumistehtävissä.
Kirjoittamistehtävissä menestymiseen englannin kielen arvosanalla oli vieläkin vahvempi yhteys kuin puhumistehtävissä menestymiseen: oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti 55 prosenttia oppilaan osaamisesta (korrelaatio
0,75).
Oppilaiden saavuttaman keskimääräisen taitotason ja englannin kielen arvosanan yhteys tuottamistaidoissa on kuvattu kuviossa 25. Suurimmat erot arvosanan ja osaamisen vastaavuudessa olivat arvosanojen neljä ja viisi kohdalla.
Arvosanan neljä osalta eroa selittää puhumistehtäviin osallistuneiden oppilaiden pieni määrä (kolme oppilasta), joten: kyse oli lähinnä yksittäistapauksista.
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Sen sijaan arvosanan viisi osalta oppilaiden osaaminen kirjoittamistehtävissä oli
yhden taitotason matalampi kuin puhumistehtävissä.
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Kuvio 25. Kouluarvosanan yhteys tuottamistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.
Oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti eniten kirjoittamis- ja luetun ymmärtämistehtävissä ja vähiten puhumistehtävissä menestymistä. Kouluarvosanan ja osaamisen väliset korrelaatiot ja selitysosuudet on koottu taulukkoon 21.
Taulukko 21. Kouluarvosanan ja osaamisen väliset selitysosuudet.
Osataito

Korrelaatio

Selitysaste %

Kuullun ymmärtäminen

0,67

45

Luetun ymmärtäminen

0,72

52

Kirjoittaminen

0,75

56

Puhuminen

0,63

40

Englannin kielen läksyihin käytetty aika ja kielitaito
Kolme oppilasta neljästä ilmoitti käyttävänsä englannin läksyihin aikaa alle puoli tuntia, noin yksi oppilas kymmenestä ei käyttänyt läksyihin aikaa lainkaan.
Läksyihin käytetyn ajan pituuden yhteys englannin kielen osaamiseen ei ollut
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yksiselitteinen. Eri taitotasoille yltäneet oppilaat käyttivät keskimäärin yhtä paljon
aikaa läksyjen tekoon (alle 30 minuuttia). Tulos kuvaa hyvin englannin kielen
opiskelua yleisemminkin: osaaminen ei riipu niinkään paljon läksyjen tekemisestä, vaan siitä, miten paljon oppilas käyttää englannin kieltä vapaa-ajallaan.
Kuullun ymmärtämistehtävissä ei läksyjen tekoon käytetyn ajan pituus juurikaan vaikuttanut vähintään hyvän osaamisen taitotasolle yltäneiden oppilaiden prosentuaalisiin osuuksiin. Niistä oppilaista, jotka ilmoittivat käyttävänsä
läksyihin aikaa alle puoli tuntia (n = 2 640), saavutti lähes seitsemän oppilasta
kymmenestä vähintään hyvän osaamisen taitotason ja lähes yhtä moni niistä,
jotka eivät käyttäneet läksyihin aikaa lainkaan (n = 400). Myös puolesta tunnista tuntiin läksyjä tehneistä oppilasta (n = 353) noin kolme viidestä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle.
Myös luetun ymmärtämistehtävissä alle puoli tuntia läksyihin aikaa käyttäneistä oppilaista lähes kaksi kolmannesta ylsi vähintään hyvän osaamisen
taitotasolle. Ei läksyihin lainkaan aikaa käyttäneistä samalle tasolle ylsi hieman
harvempi ja puolesta tunnista tuntiin käyttäneistä yli puolet.
Sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä yli tunnin läksyihin käyttäneiden ratkaisuosuus oli alhaisin (kuultu 29 %, luettu 26 %). Yli tunnin englannin
läksyihin käyttäneitä oppilaita oli kuitenkin hyvin vähän (7 oppilasta), joten
heidän muista poikkeavia keskiarvojaan ei ole analysoitu tarkemmin.
Myös kirjoittamis- ja puhumistehtävissä tulokset olivat samansuuntaiset:
parhaimmat tulokset saavuttivat ne oppilaat, jotka käyttivät läksyihin aikaa alle
puoli tuntia, tosin puhumistehtävissä erot ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Alle puoli tuntia läksyjään tekevien tyypillisin taitotaso kirjoittamistehtävissä oli B1.2, samoin puhumistehtävissä. Heikoiten menestyivät yli
tunnin läksyihinsä aikaa käyttäneet (kirjoittaminen A2.1 ja puhuminen A1.1).
Mahdollisena selityksenä läksyihin käytetyn ajan lyhyyteen voi olla, että koska
pääosa oppilaista oli varsin hyviä englannin kielessä kouluarvosanansakin perusteella, he suoriutuvat läksyistä varsin nopeasti. Toisaalta taas niillä oppilailla,
joiden englannin kielen taito oli todella heikko, ei kielellisiä oppimistuloksia
parantanut edes läksyihin käytetyn ajan pituus.

2.3.2

Oppimisympäristön piirteet ja niiden yhteydet kielitaitoon

Oppimisympäristön piirteisiin sisältyivät kouluympäristön piirteiden lisäksi
myös opettajan piirteet, käsitykset ja käytänteet.
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Kouluympäristön piirteistä kuvaillaan ensin englannin kielen opetusjärjestelyitä ja opetuksen kehittämishankkeita kouluissa sekä oppilaiden, opettajien
ja rehtorien käsityksiä kouluympäristöstään. Sen jälkeen kuvaillaan opettajan
englannin oppitunneilla harjoittamia käytänteitä sekä osallistumista täydennyskoulutukseen.
Kappaleen lopuksi raportoidaan koulun alueellisen sijainnin, kuntatyypin, opetuskielen sekä oppilaiden erityisjärjestelyiden yhteydet saavutettuun kielitaitoon. Opettajan osalta kuvaillaan ne seikat, joilla oli tilastollisesti merkitsevä
yhteys oppilaan kielitaitoon.
Kouluympäristön piirteitä
Opetusjärjestelyitä ja opetuksen kehittämishankkeita tiedusteltiin koulujen
rehtoreille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä. Kyselyn vastausaktiivisuus jäi matalaksi: arviointiin osallistuneista 109 koulusta vastaus saatiin vain 67 koulusta,
mikä tarkoitti noin 61 prosenttia kouluista.
Koulujen oppilasmäärät vuosiluokilla 7–9 vaihtelivat 18 oppilaasta 561 oppilaaseen. Kolme koulua viidestä oli yli 100 oppilaan kouluja. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukumäärä vaihteli suuresti: enimmillään heitä oli 102,
noin joka kymmenennessä yli 50, mutta yli puolessa kysymykseen vastanneista
kouluista yksi tai ei yhtään.
Opetusresurssien saatavuudessa oli eroja kouluittain. Oppilailla oli mahdollisuus päästä tukiopetukseen heti vaikeuksien ilmaannuttua lähes aina kahdessa
koulussa kolmesta ja useimmiten lähes joka kolmannessa koulussa. Joskus tukiopetusta oppilaille tarjosi vain kolme prosenttia kouluista. Kouluavustajia oli
kieltenopettajien apuna 50 koulussa.
Myös kieltenopettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksissa oli koulukohtaisia
eroja: noin seitsemässä koulussa kymmenestä kieltenopettajilla oli mahdollisuus osallistua kieltenopetuksen kehittämistä käsittelevään täydennyskoulutukseen ilman ansionmenetystä kerran, pari lukuvuodessa. Runsaassa neljänneksessä kouluja täydennyskoulutusmahdollisuuksia oli tarjolla kolme kertaa tai
useammin lukuvuodessa, viidessä prosentissa kouluja harvemmin kuin kerran
lukuvuodessa.
Englannin kielen ryhmäkoko kouluissa oli keskimäärin 17 oppilasta (vaihteluväli 6–25, hajonta 3,82). Yleisimmät ryhmäkoot olivat 18 tai 20 oppilasta. Neljässä koulussa viidestä oli erityisesti kielten käyttöön tarkoitettuja luokkatiloja,
yleisimmin yhdestä neljään luokkatilaa (keskiarvo 3,2; vaihteluväli 1–10). Noin
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joka viidennessä koulussa oppilaat saivat käyttöönsä uudet kielten oppikirjat
joka vuosi.
Englannin valinnaiskurssien määrä vaihteli kouluittain. Kysymykseen vastanneiden koulujen rehtoreista 19 ilmoitti, että koulussa ei yhdeksäsluokkalaisille ollut tarjottu mitään valinnaiskursseja; yhtä moni rehtori ilmoitti, että
englannin kielen valinnaiskursseja oli tarjottu. Seitsemässä koulussa valinnaiskurssin sisältö oli ollut keskustelua ja suullista ilmaisua englannin kielellä. Vieraisiin kieliin liittyvää kerho- tai muuta vapaaehtoistoimintaa kouluissa järjestettiin vain vähän (15 koulussa ei mitään).
Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavallisin ilmenemismuoto olivat vanhempainillat (50 mainintaa), vanhempain vartti (22), Wilma/Helmi (17) ja erilaiset
arviointi- ja kehityskeskustelut (17). Jonkin verran järjestettiin myös huoltajatapaamisia ja keskusteluja (13).
Yhteisiä opetusjaksoja toteutettiin 18 koulussa. Tavallisimmin yhteisiä jaksoja
toteutettiin vieraissa kielissä (15 mainintaa) ja matematiikassa (7). Rehtoreista 22 kertoi koulunsa osallistuneen kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin
vuoden 2005 jälkeen. Yleisimpiä hankemuotoja olivat Comenius-hankkeet (5
mainintaa), Kielitivoli (3) sekä toisten koulujen kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet (3). Kotimaisista yhteistyötahoista mainittiin erilaiset järjestöt ja yhdistykset (20) ja muut oppilaitokset (19). Jonkin verran yhteistyötä tehtiin myös
paikallisten yritysten kanssa (12). Ulkomaalainen ystävyyskoulu oli 15 koululla.
Opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden käsityksiä kouluympäristöstään selvitettiin viiden yhteisen väittämän avulla, jotka koskivat kouluympäristön turvallisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä, yleistä
koulussa viihtymistä sekä mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Väittämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat täysin
eri mieltä ja täysin samaa mieltä.
Vastausten mukaan valtaosa englannin opettajista viihtyi koulussaan. Heidän
mielestään koulussa oli turvallista ja siellä kohdeltiin tyttöjä ja poikia tasapuolisesti. Yhteistyö kodin ja koulun välillä toimi hyvin. Sen sijaan omiin mahdollisuuksiinsa osallistua kansainväliseen yhteistyöhön oli vain vajaa puolet opettajista tyytyväisiä. Yli viidennes opettajista koki kuitenkin, että heillä oli riittävästi
osallistumismahdollisuuksia.
Samat viisi väittämää esitettiin myös rehtoreille. Rehtorien käsitykset olivat kaikilla ulottuvuuksilla hieman positiivisemmat kuin opettajien ja oppilaiden keskimäärin. Tulee kuitenkin muistaa, että kyselyyn vastasi vain 61 prosenttia ar-
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vioitiin osallistuneiden koulujen rehtoreista. Oppilaiden, opettajien ja rehtorien
käsitysten keskiarvot kouluympäristön piirteistä on esitetty kuviossa 26.
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Kuvio 26. Oppilaiden, opettajien ja rehtorien käsitysten keskiarvot kouluympäristöstään.
Suurimmat erot oppilaiden, opettajien ja rehtorien käsitysten keskiarvoissa
olivat väittämässä, joka koski koulussa viihtymistä. Oppilaat ilmoittivat viihtyvänsä koulussa huonoiten, mutta myös he viihtyvät keskimäärin melko hyvin
(keskiarvo 3,8). Eniten yksimielisiä oppilaat, opettajat ja rehtorit olivat kodin ja
koulun välisen yhteistyön sujumisesta ja tyttöjen ja poikien tasapuolisesta kohtelusta: kaikki kolme ryhmää olivat väittämästä jonkin verran tai täysin samaa
mieltä.
Koulun alueellinen sijainti ja kielitaito
Koulujen alueellinen otanta tehtiin noudattaen aluehallintovirastojen maakuntajakoon perustuvaa toimialuejakoa (Liite 5). A-englannissa kaikkien osataitojen tuloksissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja sekä alueittain että kuntaryhmittäin. Efektikooltaan suurimmat erot olivat kuullun ymmärtämistehtävien
tuloksissa.
Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus AVI-alueilla vaihteli 62 ja 51
prosentin välillä. Etelä-Suomen oppilaat menestyivät kuullun ymmärtämistehtävissä parhaiten, Pohjois-Suomen oppilaat heikoiten. Ero Etelä-Suomen ja
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Pohjois-Suomen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ja efektikooltaan kohtalainen (d = 0,56). Etelä-Suomen oppilaat erosivat tilastollisesti merkitsevästi myös
Itä-Suomen ja Lapin oppilaista. Niiden väliset erot eivät kuitenkaan olleet huomattavia, sillä efektikoot olivat pieniä. Lisäksi Lounais-Suomi erosi tilastollisesti
merkitsevästi Pohjois-Suomesta ja Länsi- ja Sisä-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomesta.
Myös näissä erot olivat efektikooltaan pieniä.
Vähintään hyvän osaamisen taitotasolle B1.1 kuullun ymmärtämistehtävissä ylsi
Etelä-Suomessa noin kolme oppilasta neljästä, Länsi- ja Sisä-Suomessa seitsemän oppilasta kymmenestä, Lounais-Suomessa hieman harvempi. Itä-Suomessa vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti hieman yli puolet, Lapissa ja
Pohjois-Suomessa noin puolet oppilaista.
Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus vaihteli alueittain Etelä-Suomen
70 prosentista Pohjois-Suomen 59 prosenttiin. Myös luetun ymmärtämistehtävissä Etelä-Suomen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin oppilaat. Lisäksi Länsi- ja SisäSuomen sekä Pohjois-Suomen välillä oli merkitsevä ero. Vaikka erot olivat
tilastollisesti merkitseviä, oli niiden efektikoko pieni.
Luetun ymmärtämisessä alueelliset erot olivat myös taitotasoittain tarkasteltuina
varsin suuria. Hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden osuus oli
suurin Etelä-Suomessa, missä seitsemän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään
taitotasolle B1.1. Länsi- ja Sisä-Suomessa sekä Lounais-Suomessa vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi noin kuusi oppilasta kymmenestä. Itä-Suomessa,
Lapissa ja Pohjois-Suomessa oppilaat menestyivät luetun ymmärtämistehtävissä
heikoiten: noin puolet jäi taitotason B1.1 alle.
Puhumistehtävissä parhaiten menestyivät Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen oppilaat: heistä useampi kuin kahdeksan oppilasta kymmenestä saavutti
vähintään hyvän osaamisen taitotason A2.2. Lounais-Suomessa vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi hieman harvempi oppilas kuin edellä mainituilla
alueilla, mutta Pohjois-Suomessakin yli seitsemän oppilasta kymmenestä. ItäSuomessa ja Lapissa runsas 60 prosenttia oppilaista pääsi vähintään taitotasolle
A2.2. Sekä Etelä- että Länsi- ja Sisä-Suomen oppilaat menestyivät puhumistehtävissä tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Itä-Suomen oppilaat. Erojen
efektikoot olivat kohtalaisia.
Myös kirjoittamistehtävissä oli alueellisia eroja: parhaiten menestyivät EteläSuomen oppilaat, heikoiten Itä- ja Pohjois-Suomen oppilaat. Myös Länsi- ja
Sisä-Suomi erosivat tilastollisesti merkitsevästi Itä- ja Pohjois-Suomen oppilaista. Efektikooltaan erot olivat kuitenkin pieniä.
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Etelä-Suomen oppilaista hyvän osaamisen taitotason saavutti noin kaksi oppilasta kolmesta. Muuta Suomea harvemmin hyvän osaamisen taitotaso saavutettiin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Lapissa, missä runsas kuusi oppilasta
kymmenestä ylsi vähintään taitotasolle A2.2. Kuviossa 27 on esitetty vähintään
hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet
AVI-alueittain.
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Kuvio 27. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus AVIalueittain.
Osataidoittain tarkasteltuna vähintään hyvän osaamistason saavuttaneita kaikilla AVI-alueilla oli eniten puhumistehtävissä, seuraavaksi eniten kirjoittamistehtävissä. Eniten hyvän osaamisen taitotason alle jääneitä oli luetun
ymmärtämistehtävissä kaikilla muilla alueilla paitsi Lapissa, missä heikoiten
menestyttiin kuullun ymmärtämistehtävissä.
Kuntatyyppi ja kielitaito
Oppilaista 52 prosenttia oli kaupunkimaisista, 18 prosenttia taajaan asutuista
ja 31 prosenttia maaseutumaisista kunnista. Kuntatyypeittäin tarkasteltuna parhaimmat tulokset eri osataidoissa saavutettiin kaupunkimaisissa, seuraavaksi
taajaan asutuissa ja kolmanneksi maaseutumaisissa kunnissa.
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Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus vaihteli kuntatyypeittäin 63 ja
53 prosentin välillä. Erot kaikkien kolmen kuntaryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien välinen ero oli
efektikooltaan kohtalainen, muiden väliset erot pieniä. Vähintään hyvän osaamisen taitotason B1.1 saavutti kaupunkimaisissa kunnissa noin kolme oppilasta
neljästä, taajaan asutuissa kunnissa kaksi oppilasta kolmesta ja maaseutumaisissa kunnissa runsas puolet oppilaista.
Myös luetun ymmärtämistehtävissä erot kuntatyyppien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Efektikoko niissä oli pieni, taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien välillä jopa erittäin pieni. Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus vaihteli 69 ja 60 prosentin välillä. Hyvän osaamisen taitotasolle ylsi
kaupunkimaisilla alueilla kaksi oppilasta kolmesta, taajaan asutuilla alueilla
kolme viidestä ja maaseutumaisilla alueilla noin puolet oppilaista.
Puhumistehtävissä kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen kuntien ero maaseutumaisiin kuntiin nähden oli tilastollisesti merkitsevä, mutta efektikooltaan
pieni. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneita oli kaupunkimaisissa kunnissa runsaat kahdeksan oppilasta kymmenestä, taajaan asutuissa hieman harvempi ja maaseutumaissa noin seitsemän oppilasta kymmenestä.
Myös kirjoittamistehtävissä kaupunkimaiset kunnat menestyivät parhaiten.
Taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien ero kaupunkimaisiin kuntiin
oli tilastollisesti merkitsevä. Efektikoko kaupunkimaisten ja maaseutumaisten
kuntien välillä oli pieni ja kaupunkimaisten ja taajamamaisten kuntien välillä
erittäin pieni. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden osuus oli suurin kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa, joissa yli
seitsemän oppilasta kymmenestä pääsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle.
Maaseutumaisissa kunnissa vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi oppilaista noin kaksi kolmannesta.
Erot vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalisissa osuuksissa kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien välillä
olivat kuullun ymmärtämistehtävissä 18, luetun ymmärtämistehtävissä 16, puhumistehtävissä 15 ja kirjoittamistehtävissä 12 prosenttiyksikköä. Osataidoista
eniten hyvän osaamisen taitotason ylittäneitä kuntatyypeittäin oli puhumistehtävissä, seuraavaksi eniten kirjoittamistehtävissä. Eniten hyvän osaamisen taitotason alle jääneitä kuntatyypeittäin oli luetun ymmärtämistehtävissä.
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Kuviossa 28 on esitetty hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden
prosentuaaliset osuudet kuntatyypeittäin.
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Kuvio 28. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus kuntatyypeittäin.
Koulun opetuskieli ja kielitaito
Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osuus A-englannin otosoppilaista oli 510,
mikä tarkoitti noin 15 prosenttia koko otoksesta. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden taustatekijöistä kuvaillaan tässä yhteydessä vanhempien koulutustausta ja oppilaiden jatko-opintosuunnitelmat.
Ruotsinkielisiä kouluja käyvien oppilaiden äideistä ylioppilaita oli yli puolet ja
isistä runsas kolmannes. Oppilaiden vanhemmista ylioppilasäitien ja ylioppilasisien osuus oli selvästi suurempi kuin suomenkielisissä kouluissa. Erot olivat
tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).
Ruotsinkielisten koulujen oppilaista 63 prosenttia ilmoitti pyrkivänsä perusopetuksen jälkeen lukioon, 35 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Lisävalmiuksia jatko-opintoihin ilmoitti hankkivansa noin kaksi oppilasta sadasta. Ruotsinkielisten koulujen oppilaista lukioon pyrki noin yhdeksän prosenttiyksikköä
useampi ja ammatilliseen koulutukseen yhdeksän prosenttiyksikköä harvempi
oppilas kuin suomenkielisissä kouluissa.
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Kielitaidon eri osa-alueilla ruotsinkielisten koulujen oppilaat saivat selkeästi
parempia tuloksia kuin suomenkielisten koulujen oppilaat. Luetun ja kuullun
ymmärtämistehtävissä ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuudet
olivat noin 10 prosenttiyksikköä korkeammat kuin suomenkielisten koulujen
oppilailla. Erot ovat molempien taitojen osalta tilastollisesti merkitseviä (p <
0,001) ja efektikooltaan kohtalaisia (kuultu d = 0,54) tai pieniä (luettu d = 0,40).
Sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä suomenkieliset koulut jäivät
myös koko otoksen keskimääräisen ratkaisuosuuden alapuolelle. Taulukossa
22 on esitetty yhteenveto ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksista koko aineistossa sekä koulun opetuskielen mukaan eriteltynä.
Taulukko 22. Ymmärtämistaitojen ratkaisuosuudet (%) koulun opetuskielen mukaan.
Osataito

Suomenkieliset koulut Ruotsinkieliset koulut Koko aineisto

Kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuus

57,2

68,0

58,8

Luetun ymmärtämisen ratkaisuosuus

64,1

73,6

65,6
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Kun ymmärtämistaitojen tuloksia tarkastellaan tyypillisimpinä taitotasoina, pienenevät erot ruotsin- ja suomenkielisten koulujen välillä, sillä taitotasoluokkia
eroteltiin vain neljä ja näin luokista tuli huomattavasti laajempia (enemmän
oppilaita) kuin puhumis- ja kirjoittamistehtävissä, joissa luokkia oli kahdeksan.
Eri taitotasoille sijoittuneiden oppilaiden prosentuaalisista jakaumista kuitenkin
huomataan, että kuullun ymmärtämistehtävissä lähes 90 prosenttia ruotsinkielisten koulujen oppilaista sijoittui taitotasoasteikon kahdelle ylimmälle tasolle. Suomenkielisten koulujen oppilaat sen sijaan jakaantuivat tasaisemmin eri
taitotasoille. Suomenkielisissä kouluissa oli myös suhteessa enemmän hyvän
osaamisen taitotason alle jääneitä. Kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettujen taitotasojen jakauma koulun opetuskielen mukaan jaoteltuna on esitetty
kuviossa 29.
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Kuvio 29. Kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.

104

Luetun ymmärtämistehtävissä ruotsinkielisten koulujen oppilaat sijoittuvat
vieläkin selkeämmin kaikkein ylimmälle taitotasolle: kolme oppilasta viidestä
saavutti jopa taitotason B1.2, suomenkielisten koulujen oppilaista kaksi viidestä.
Suomenkielisten koulujen oppilaissa oli selkeästi enemmän hyvän osaamisen
taitotason alle jääneitä kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaissa. Suomenkielisten koulujen oppilaista lähes viidennes jäi kaikkein alimmalle taitotasolle
A2.1. Luetun ymmärtämistehtävissä saavutettujen taitotasojen jakauma koulun
opetuskielen mukaan eriteltynä on esitetty kuviossa 30.
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Kuvio 30. Luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.
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Puhumistehtävissä ruotsinkielisten koulujen oppilaista yhdeksän kymmenestä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, suomenkielisten koulujen
oppilaista kolme neljästä. Ruotsinkielisissä kouluissa puhumistehtävissä korkeimman taitotason (B2.1) saavuttaneiden oppilaiden osuus oli 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin suomenkielisissä kouluissa. Tyypillisin taitotaso suomenkielisten koulujen oppilailla oli B1.2, ruotsinkielisten koulujen oppilailla yhden
taitotason korkeampi.
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Kuvio 31. Puhumistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.
Myös kirjoittamistehtävissä yhdeksän oppilasta kymmenestä saavutti ruotsinkielisissä kouluissa vähintään taitotason A2.2. Suomenkielisissä kouluissa
vastaava osuus oli seitsemän oppilasta kymmenestä. Myös parhaimman taitotason saavuttaneiden oppilaiden joukossa ruotsinkielisten koulujen oppilaiden
osuus oli huomattavasti suurempi kuin suomenkielisten koulujen oppilaiden,
suomenkielisissä kouluissa puolestaan hyvän osaamisen taitotason alle jääneiden osuus oli yli kolme kertaa suurempi kuin ruotsinkielisissä kouluissa.
Tyypillisin taitotaso kirjoittamistehtävissä oli suomenkielisissä kouluissa B1.2,
ruotsinkielisissä kouluissa yhden taitotason korkeampi.
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Kuvio 32. Kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.
Sekä puhumis- että kirjoittamistehtävissä koulun opetuskielen mukaiset erot
olivat tilastollisesti merkitseviä ja efektikooltaan kohtalaisia (p < 0,001; puhuminen d = 0,55; kirjoittaminen d = 0,55).
Niiden oppilaiden prosentuaalinen osuus, jotka ylsivät eri osataidoissa vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, jäi suomenkielisissä kouluissa koko oppilasjoukon prosentuaalisten osuuksien alapuolelle kolmesta neljään prosenttiyksikköä. Taulukkoon 23 on koottu vähintään hyvän osaamistason saavuttaneiden
oppilaiden osuudet osataidoittain ja koulun opetuskielen mukaan eriteltyinä.
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Taulukko 23. Vähintään hyvän osaamisen taitotasolle yltäneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet koulun
opetuskielen mukaan.
Osataito

Suomenkielisten Ruotsinkielisten Koko aineisto
koulujen oppilaat koulujen oppilaat
(%)
(%)
(%)

Ero suomenkieliset /
ruotsinkieliset (%)

Kuullun ymmärtämistehtävät

63

89

67

26

Luetun ymmärtämistehtävät

59

77

62

18

Puhumistehtävät

74

90

77

16

Kirjoittamistehtävät

69

91

72

22

Erot suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä näkyivät jonkin
verran myös suhteessa englannin kielestä annettuihin kouluarvosanoihin. Kuviossa 33 on kuvattu kouluarvosanojen ja kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettujen taitotasojen suhdetta. Kaikilla muilla taitotasoilla paitsi alimmalla (A2.1
tai alle), suomenkielisten koulujen oppilaat olivat saaneet keskimäärin hieman
parempia arvosanoja kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat.

Viimeisin englannin kielen arvosana

9,5

Suomenkieliset
Ruotsinkieliset

8,5

7,5

6,5

5,5
B 1.2 tai yli
A 2.1 tai alle A 2.2
B 1.1
Kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot

Kuvio 33. Kouluarvosanan yhteys kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin koulun opetuskielen mukaan.
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Luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanojen ja saavutettujen taitotasojen
suhde eteni suomenkielisissä kouluissa ruotsinkielisiä kouluja johdonmukaisemmin. Taitotaso A2.2 vastasi sekä ruotsin- että suomenkielisten koulujen oppilailla noin seitsemää, mutta kahdelle ylimmälle taitotasolle (B1.1 ja B1.2)
yltäneet oppilaat saivat hieman heikompia arvosanoja ruotsinkielissä kouluissa.
Suomenkielisissä kouluissa taitotasolle B1.1 yltäneiden oppilaiden keskimääräinen kouluarvosana oli hieman lähempänä kahdeksaa ja vähintään taitotason
B1.2 saaavuttaneiden oppilaiden arvosanat hieman lähempänä yhdeksää kuin
ruotsinkielisissä kouluissa.

Viimeisin englannin kielen arvosana

9,5

Suomenkieliset
Ruotsinkieliset
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7,5

6,5

5,5
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A 2.2
B 1.1
Luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot

Kuvio 34. Kouluarvosanan yhteys luetun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin koulun opetuskielen mukaan.
Sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä alimmalle taitotasolle jääneiden
oppilaiden englannin kielen kouluarvosana oli ruotsinkielisissä kouluissa hieman suomenkielisiä kouluja korkeampi.
Ruotsinkielisten koulujen suomenkielisiä kouluja parempia oppimistuloksia
saattaa selittää eniten se, että englanti ja ruotsi ovat sukulaiskieliä (esim. Ringbom 2007). Ruotsinkielisissä kouluissa oppilaat myös opiskelevat kieliä suomenkielisten koulujen oppilaita enemmän: jo alaluokilla sekä suomea että englantia (esim. Kangasvieri, Miettinen, Kukkohovi & Härmälä 2011).
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Oppilaan erityisjärjestelyt ja kielitaito
Englannin arviointiin osallistui oppilaita, jotka opiskelivat pienryhmissä tai saivat tehostettua tai erityistä tukea opintoihinsa. Tehostettua tai erityistä tukea
saaneita oppilaita englannin aineistossa oli 343 eli noin joka kymmenes oppilas. Otosoppilaista noin viisi prosenttia (182) opiskeli pienryhmässä tai erityisluokalla.
Ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuksissa pienryhmässä opiskelleiden oppilaiden sisällyttäminen tuloksiin laski keskimääräistä ratkaisuosuutta luetun ja
kuullun ymmärtämistehtävissä noin yhden prosenttiyksikön ja kirjoittamistehtävissä yhden taitotason verran. Puhumistehtävissä pienryhmässä opiskelleita
oppilaita oli niin vähän (n = 54), että heidän tuloksensa eivät vaikuttaneet oppilaiden saavuttamaan keskimääräiseen taitotasoon.
Oppilaan erityisjärjestelyiden yhteys kielitaitoa mittaavissa tehtävissä menestymiseen oli selkeä: pienryhmissä opiskelleet oppilaat saivat eri osataidoissa
selkeästi heikompia tuloksia kuin yleisopetuksen ryhmissä opiskelleet oppilaat.
Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuksissa ero oli 26, luetun ymmärtämistehtävissä 37 prosenttiyksikköä. Sekä kuullun- että luetunymmärtämistehtävissä pienryhmissä opiskelleiden oppilaiden osuus taitotasolle A2.1 tai
sen alle jääneistä oppilaista oli huomattavasti suurempi (kuultu 49 %; luettu 76 %)
kuin yleisopetuksen ryhmissä opiskelleiden oppilaiden (kuultu 14 %; luettu
19 % ) osuus. Kirjoittamis- ja puhumistehtävissä erot olivat erityisen suuria.
Erot ryhmien välillä olivat ymmärtämistaidoissa ja kirjoittamistehtävissä tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).
Taulukko 24. Yleisopetuksen ryhmissä ja pienryhmissä opiskelleiden tyypillisimmät taitotasot osataidoittain.
N

Tyypillisin taitotaso

Kuullun ymmärtämistehtävät
- yleisopetuksen ryhmässä
- pienryhmässä

3 226
176

B1.1
A2.1 tai alle

Luetun ymmärtämistehtävät
- yleisopetuksen ryhmässä
- pienryhmässä

3 230
172

B1.2
A2.1 tai alle

Puhumistehtävät
- yleisopetuksen ryhmässä
- pienryhmässä

1 443
54

B1.2
A1.1

Kirjoittamistehtävät
- yleisopetuksen ryhmässä
- pienryhmässä

3 210
157

B1.2
A1.1
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Pienryhmissä opiskelleista oppilaista poikia oli 68 prosenttia. Pienryhmien oppilaista valtaosa (88 %) ilmoitti pyrkivänsä ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.
Myös tehostettua tukea saaneiden oppilaiden menestyminen arviointitehtävissä
oli heikompi kuin niiden oppilaiden, jotka eivät olleet saaneet tukea. Erot olivat
tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) sekä ymmärtämis- että puhumistehtävissä.
Taulukko 25. Yleisopetuksen ryhmissä opiskelleiden oppilaiden ja tehostettua tukea saaneiden oppilaiden
tyypillisimmät taitotasot.
N

Tyypillisin taitotaso

Kuullun ymmärtämistehtävät
- ei ole saanut tehostettua tukea
- on saanut tehostettua tukea

3 066
334

B1.1
A2.1 tai alle

Luetun ymmärtämistehtävät
- ei ole saanut tehostettua tukea
- on saanut tehostettua tukea

3 068
332

B1.2
A2.1 tai alle

Puhumistehtävät
- ei ole saanut tehostettua tukea
- on saanut tehostettua tukea

1 398
98

B1.2
A1.1

Kirjoittamistehtävät
- ei ole saanut tehostettua tukea
- on saanut tehostettua tukea

3 046
319

B1.2
A1.3

Opettajan harjoittamat käytänteet ja täydennyskoulutus
Opettajilta tiedusteltiin erilaisten opetuskäytänteiden harjoittamista englannin
oppitunneilla viisiportaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat ei koskaan ja lähes aina. Opetuskäytänteistä muodostui kuusi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka
nimettiin seuraavasti: autenttinen kielenkäyttö, opettajan ohjeistama vapaa kielenkäyttö, kannustava palaute, autonomisuus, monimediainen valinnaisuus ja
omaehtoinen suullinen harjoittelu.
Autenttiseen kielenkäyttöön (ks. kuvio 35) liittyneillä väittämillä selvitettiin
englanninkielisten lehtien, elokuvien, internetin ja muun autenttisen materiaalin käyttöä oppitunneilla. Eniten opettajien mukaan käytettiin englanninkielisiä
elokuvia ja lauluja sekä internetiä: runsas kahdeksan opettajaa kymmenestä
ilmoitti internetiä käytettävän tiedonhakuun joskus tai usein. Sosiaalisen median käyttämisessä opettajien mielipiteet sen sijaan jakaantuivat varsin paljon:
viidennes ei käyttänyt sosiaalista mediaa oppitunneilla koskaan, runsas viiden-
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nes vain harvoin ja kolmannes joskus. Perinteisempää autenttista materiaalia
oppitunneilla käytettiin jonkin verran: kaksi opettajaa viidestä ilmoitti antavansa oppilaille englanninkielisiä kirjoja tai lehtiä luettavaksi oppituntien aikana
joskus, usein tai lähes aina.
Opettajan ohjeistaman vapaan kielenkäytön (ks. kuvio 35) toimintatavoista yleisin oli opettajan itsensä puhuma englanti: runsas kahdeksan opettajaa
kymmenestä käytti englantia koko luokalle puhuessaan usein tai lähes aina.
Seuraavaksi yleisimmät käytänteet olivat vapaa kirjallinen tuottaminen kokeissa
ja oppilaiden parikeskustelut. Sen sijaan suullisia esityksiä oppilaat pitivät tunneilla harvoin: lähes kolme opettajaa viidestä ilmoitti, että esityksiä ei pidetty
koskaan tai vain satunnaisesti.
Oppilaat keskustelevat
syntyperäisen kanssa (A).

7 3

90

Oppilaat lukevat lehtiä tai
kirjoja (A).

58

37

4

Oppilaat pitävät suullisia
esityksiä (OO).

58

37

4

Käytämme sosiaalista
mediaa (A).

13

33

54

Katsomme/kuuntelemme
elokuvia, lauluja jne.(A).

13

59

28

Käytämme internetiä
tiedonhakuun (A).

15

56

29

Oppilaat keskustelevat
vapaasti pareissa (OO).

8

Kokeissa on vapaata
kirjallista tuottamista (OO).

9

Käytän kohdekieltä
2
puhuessani luokalle (OO).
%
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82
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50
Joskus

60

70

80

90

100

Usein/lähes aina

A = Autenttinen kielenkäyttö, OO = Opettajan ohjeistama vapaa kielenkäyttö

Kuvio 35. Autenttinen kielenkäyttö ja opettajan ohjeistama vapaa kielenkäyttö A-englannin opettajavastauksissa.
Kannustavan palautteen (ks. kuvio 36) antamisessa oli varsin suuria eroja
opettajien välillä. Yli puolet opettajista keskusteli oppilaan kanssa tämän edistymisestä joskus, niukka kolmannes usein tai lähes aina. Omaa osaamistaan
oppilaat sen sijaan arvioivat opettajista 45 prosentin mielestä joskus, runsaan
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kolmanneksen mielestä harvoin tai ei koskaan. Kaikkein eniten opettajat kannustivat oppilaitaan englannin kielen käyttöön koulun ulkopuolella: kolme neljännestä teki niin usein tai lähes aina.
Autonomisuuteen (ks. kuvio 36) ohjaavia käytänteitä, kuten oman työskentelyn suunnittelua, oppilaat harjoittivat opettajista valtaosan mielestä vain harvoin tai ei koskaan. Myös oma-aloitteinen palautteen antaminen toiselle oppilaalle tämän englannin kielen osaamisesta ei kuulunut oppilaiden tavallisimpiin
käytänteisiin: 61 prosentin mielestä oppilaat antoivat vertaispalautetta vain
harvoin tai ei koskaan, kolmanneksen mielestä kuitenkin joskus. Vajaa puolet
opettajista ilmoitti itse antavansa palautetta oppilaiden parikeskusteluista usein
tai lähes aina, lähes saman verran opettajia teki niin joskus. Elinikäisen oppimisen dokumentointiin tarkoitettu kielisalkku oli autonomisuuteen ohjaavista
käytänteistä kaikkien vähiten käytetty: 93 prosenttia ei käyttänyt kielisalkkua
tai opiskelupäiväkirjaa koskaan tai vain harvoin. Myös suullisten harjoitusten
antaminen kotitehtäväksi oli arviointiin osallistuneiden opettajien keskuudessa
harvinaista: vajaa kolmannes opettajista antoi suullisia harjoituksia joskus, kaksi
kolmannesta harvoin tai ei koskaan.
93

Kokoamme kielisalkkua,
opiskelupäiväkirjaa (A).
Oppilaat suunnittelevat
työskentelyään (A).

6 1

83

Oppilaat antavat toisilleen
palautetta (A).

61

Annan kotitehtäväksi suullisia
harjoituksia (A).
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5
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A = Autonomisuus, K = Kannustava palaute

Kuvio 36. Kannustava palaute ja autonomisuus A-englannin opettajakyselyssä.
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Monimediaiseen valinnaisuuteen (ks. kuvio 37) sisältyivät puheharjoitusten tallentaminen videolle, omien ääni- ja kuvatallenteiden tuominen tunneille
sekä mahdollisuus itse valita kotitehtävänsä. Nämä työtavat olivat verrattain
harvinaisia englannin oppitunneilla: puheharjoituksia ei tallennettu videolle
koskaan tai vain harvoin vastaajista valtaosan mielestä. Lähes yhtä harvinaista
oli oppilaiden tuomien tai itse tekemien ääni- tai kuvatallenteiden katselu ja
kuuntelu oppituntien aikana. Läksyjen antaminen oli yleensä opettajan vastuulla; lähes kolme opettajaa neljästä ilmoitti, että oppilaat saivat vain harvoin tai ei
koskaan itse valita kotitehtävänsä.
Omaehtoiseen suulliseen harjoitteluun (ks. kuvio 37) sisältyi sanaston ja
kieliopin harjoittelu omia lauseita tekemällä sekä itse kirjoitettujen juttujen lukeminen toisille oppilaille. Opettajien vastausten perusteella englannin kielen
tuntityöskentelyssä yleisimmin harjoitetut käytänteet olivatkin hyvin perinteisiä:
oppilaat harjoittelivat sanastoa ja kielioppia tekemällä omia lauseita suullisesti. Vähemmän kuin kymmenen opettajaa sadasta ilmoitti harjoittavansa näitä
toimintoja vain harvoin tai ei koskaan. Itse kirjoittamiaan juttuja toisilleen oppilaat lukivat noin joka toisen opettajan tunneilla joskus, usein tai lähes aina.

Tallennamme puheharjoituksia videolle (M).

83

Oppilaat saavat valita
kotitehtävänsä (M).

73

Oppilaat kuuntelevat/
katselevat omia tallenteita (M).

5

% 0
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40
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20
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9
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7

30

49

Oppilaat harjoittelevat
kielioppia omin lausein (O).

3

24

63
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kirjoittamiaan juttuja (O).

30
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40
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70
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M = Monimediainen valinnaisuus, O = Omaehtoinen harjoittelu

Kuvio 37. Monimediainen valinnaisuus ja omaehtoinen suullinen harjoittelu A-englannin opettajavastauksissa.
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Opettajavastausten keskiarvojen perusteella opettajan ohjeistamaan vapaaseen
kielenkäyttöön liittyneiden käytänteiden tavoitteet toteutuivat hyvin, autenttiseen kielenkäyttöön, omaehtoiseen suulliseen harjoitteluun ja kannustavaan
palautteeseen liittyneiden käytänteiden tavoitteet tyydyttävästi: niitä kaikkia
harjoitettiin keskimääräisellä englannin tunnilla joskus. Sen sijaan autonomisuuteen ohjaavien käytänteiden ja monimediaisten työtapojen tavoitteet toteutuivat heikosti: niitä harjoitettiin keskimääräisellä englannin tunnilla vain
harvoin. Kuviossa 38 on esitetty opettajien käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskiarvot.

3,5

Opettajan ohjeistama
vapaa kielenkäyttö
Kannustava palaute

3,3

Omaehtoinen suullinen
harjoittelu

3,3

Autenttinen kielenkäyttö

2,6

Autonomisuus

2,2

Monimediainen valinnaisuus

1,6
Täysin
eri
mieltä

Jonkin
verran
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mieltä

Kanta
epävarma
tai ei
selvää
käsitystä

Jonkin
verran
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Kuvio 38. Opettajan harjoittamien käytänteiden keskiarvot A-englannin opettajavastauksissa.
Käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskinäiset yhteydet olivat kohtalaisia (0,35 < r < 0,65). Eniten keskenään korreloivat opettajan
ohjeistama vapaa kielenkäyttö, joka oli yhteydessä omaehtoiseen suulliseen
harjoitteluun (0,61), autenttiseen kielenkäyttöön (0,43), ja autonomisuuteen
(0,41). Myös autonomisuuden yhteydet monimediaiseen valinnaisuuteen
(0,46), autenttiseen kielenkäyttöön (0,45) ja omaehtoiseen suulliseen harjoitteluun (0,44) olivat kohtalaiset. Opettajan harjoittamilla käytänteillä ei sen sijaan
ollut juurikaan yhteyttä oppilaan saavuttamaan kielitaitoon. Ennen oppimista
edistävien käytänteiden ja kielitaidon välisten yhteyksien lähempää tarkastelua
kuvaillaan kuitenkin vielä englannin opettajien opettajakyselyssä ilmoittamia
täydennyskoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tarpeita.
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Opettajien osallistuminen täydennyskoulutukseen
Opettajien englannin tunneilla harjoittamien käytänteiden lisäksi selvitettiin
opettajien osallistumista täydennyskoulutukseen. Noin seitsemän kymmenestä oli osallistunut täydennyskoulutukseen enintään yhdeksän päivää viimeisen kolmen vuoden aikana. Keskimääräinen osallistumispäivien lukumäärä oli
noin kahdeksan päivää. Yleisimmät täydennyskoulutuspäivien määrät olivat
olleet kolme päivää tai ei yhtään päivää (molempia 21 opettajaa), seuraavaksi yleisimmät viisi ja kymmenen päivää (molempia 18 opettajaa). Noin kaksi
opettajaa kolmesta ilmoitti pääsevänsä täydennyskoulutukseen halutessaan, 14
prosenttia opettajista harvoin tai ei koskaan. Täydennyskoulutuksen sisällöistä
vajaa kolmannes oli liittynyt muuhun kuin kielten opetukseen.
Opettajien tärkeimmiksi kokemat täydennyskoulutuksen aihealueet olivat
oman kielitaidon ylläpitäminen ja parantaminen, oppimisvaikeudet, opetusmenetelmät ja oppilaiden motivointi. Taulukossa 26 on esitetty vastausten prosentuaaliset osuudet. Tuloksissa on yhdistetty asteikon ääripäät.
Taulukko 26. Englannin opettajien tärkeimmiksi kokemat täydennyskoulutuksen aiheet.
Täydennyskoulutuksen aihe

ei tärkeä %

ei tärkeä, mutta ei
myöskään tarpeeton %

Oman kielitaidon ylläpitäminen ja parantaminen

3,6

8,2

88,6

Oppimisvaikeudet

1,4

10,0

88,5

Opetusmenetelmät

1,8

10,0

88,1

Suullisen kielitaidon opetus

0,9

12,4

86,7

Oppilaiden motivointi

3,2

10,5

86,3

Lahjakkaiden opettaminen

4,6

22,8

72,6

Vieraalla kielellä opettaminen

8,3

21,1

70,6

Tieto- ja viestintätekniikka

4,6

23,5

71,8

Kielitaidon arviointi

5,0

24,7

70,4

Kirjallisen kielitaidon opetus

4,6

28,6

66,8

Monikulttuurisuus

9,6

37,6

52,7

Taitotasoasteikkojen käyttö opetuksessa ja
arvioinnissa

19,2

36,1

44,8

Eurooppalainen kielisalkku

40,3

38,0

21,8
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tärkeä %

Vähiten tärkeimmäksi opettajat kokivat eurooppalaiseen kielisalkkuun liittyvän
täydennyskoulutuksen, tosin runsaalla kolmanneksella ei ollut asiaan selkeää
kantaa. Vajaa puolet englannin opettajista koki tarvitsevansa täydennyskoulutusta taitotasoasteikon käytöstä, yli kolmannes ei kokenut asiaa tärkeäksi,
mutta ei myöskään tarpeettomaksi. Vain viidennes opettajista koki hallitsevansa
taitotasoasteikon niin, että ei tarvinnut siihen lisäkoulutusta. Myös monikulttuurisuuteen liittyvän täydennyskoulutuksen tärkeys jakoi opettajien mielipiteitä.
Opettajan ammatillista kehittymistä selvitettiin kysymällä, miten usein opettajat
harrastivat erilaisia oman opetuksen kehittämiseen liittyviä toimintoja, esimerkiksi suunnittelivat opetusta kollegan kanssa, osallistuivat erilaisiin keskustelufoorumeihin ja kehittämishankkeisiin, tekivät jatko- tai täydentäviä opintoja tai
osallistuivat erilaisten vierailujen järjestämiseen. Vastausasteikkona kyselyssä
oli ei lainkaan, harvoin, joskus tai usein. Yli puolet opettajista ei koskaan tehnyt
seuraavia asioita:
harjoittanut tieteellisiä jatko-opintoja (96 %)
osallistunut kansainväliseen opettajavaihtoon (89 %)
järjestänyt kouluajan ulkopuolista kielenopetukseen liittyvää
toimintaa (77 %)
järjestänyt oppilasvaihtoa tai leirikouluja ulkomaisen koulun
kanssa (74 %)
harjoittanut työhön liittyviä täydentäviä opintoja (70 %)
osallistunut kouluvierailuun ulkomailla (66 %)
osallistunut kehittämishankkeeseen (57 %)
osallistunut kieliä käsitteleviin verkkokeskusteluihin (55 %)
pyytänyt kollegaa seuraamaan opetustaan tai seurannut kollegan
opetusta (54 %)
Asia, mitä runsas puolet opettajista ilmoitti tekevänsä usein, oli opetusmateriaalin etsiminen internetistä. Kaksi opettajaa viidestä luki ammatillisia julkaisuja
usein. Noin kaksi opettajaa viidestä oli suunnitellut ja toteuttanut opetusta yhdessä toisen kielenopettajan kanssa, tosin 16 prosenttia ei tehnyt niin koskaan
ja neljännes vain harvoin. Muiden aineryhmien opettajien kanssa englannin
opettajat tekivät yhteistyötä melko harvoin: niukka kolmannes ei koskaan, runsas kolmannes harvoin ja neljännes opettajista joskus. Kaksi opettajaa viidestä
ei ollut osallistunut opettajayhdistyksen toimintaan koskaan, yksi viidestä joskus ja neljännes harvoin.
Omaan kielenopetukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta opettajat seurasivat
varsin vähän (11 % ei lainkaan, 45 % vain harvoin), vain yksi opettaja kymmenestä ilmoitti seuraavansa oman alan tutkimusta usein.
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Opettajan taustatekijöiden ja englannin tunneilla harjoittamien käytänteiden yhteyksiä oppilaan kielitaitoon
Opettajan taustatekijöistä iällä oli yhteyttä oppilaan saavuttamaan kielitaitoon
(p < 0,001). Sen sijaan opettajan työkokemuksella, sukupuolella tai opettajan
suorittaman tutkinnon laajuudella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä oppilaiden kielitaitoon.
Kuullun ymmärtämistehtävissä oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli yli
54-vuotiaiden opettajien oppilailla neljä prosenttiyksikköä korkeampi (62 %)
kuin 25–34-vuotiaiden opettajien oppilailla (58 %). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), mutta käytännössä pieni. Taitotasoittain tarkasteltuna yli
54-vuotiaiden opettajien oppilaista oli suurempi osuus korkeimman taitotason
saavuttaneiden joukossa kuin muiden ikäryhmien opettajien oppilaista (27 %).
Luetun ymmärtämistehtävien keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa ero eri-ikäisten opettajien välillä ei ollut yhtä selkeä. Myöskään puhumis- ja kirjoittamistehtävissä oppilaiden saavuttamalla taitotasolla ei ollut selkeää yhteyttä opettajan
ikään, joskin vanhimpien opettajien oppilaat saivat keskimäärin hiukan parempia tuloksia kuin muiden ikäryhmien opettajien oppilaat.
Myös opettajan täydennyskoulutukseen osallistuminen vaikutti jonkin verran
oppilaiden osaamiseen. Erot osallistumisen ääripäiden (ei koskaan–lähes aina)
välillä olivat ymmärtämistaidoissa noin viisi prosenttiyksikköä. Jos opettaja
osallistui täydennyskoulutukseen lähes aina, oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli 60, jos ei koskaan, osuus oli 55 prosenttia. Vaikka erot täydennyskoulutukseen lähes aina ja ei koskaan osallistuneiden opettajien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä, olivat ne efektikooltaan
pieniä (p < 0,001, d = 0,27). Puhumistehtävissä vaikutus oli yhden taitotasoasteikon täydennyskoulutukseen osallistuvien opettajien eduksi (A2.2 vs. B1.1).
Kirjoittamistehtävissä osallistuminen ei vaikuttanut saavutettuun taitotasoon.
Sen sijaan opettajan englannin tunneilla harjoittamilla käytänteillä ei
ollut yhteyttä oppilaiden tuloksiin millään kielitaidon osa-alueella (korrelaatiot
< 0,20). Myös opettajan harjoittamien ja oppilaan kokemien käytänteiden keskinäiset yhteydet olivat heikkoja (0,20 < r < 0,35).
Suurin ero oppilaiden ja opettajien vastauksissa oli väittämässä, jotka liittyivät
oman toiminnan ohjaukseen ja arviointiin. Kaksi oppilasta viidestä ilmoitti, että
opettajan ja oppilaan välisiä keskusteluja oppilaan edistymisestä ei käyty koskaan, opettajista vain muutama. Lähes 80 prosenttia opettajista ilmoitti keskustelevansa oppilaan kanssa tämän edistymisestä joskus tai usein. Myös muiden
palaute- ja arviointikäytänteiden osalta oppilaat olivat selkeästi opettajia use-
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ammin sitä mieltä, että niitä harjoitettiin vain harvoin tai ei koskaan. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa (Huhta & Tarnanen 2009),
joissa todettiin, että erot opettajan ja oppilaiden kokemuksissa voivat johtua
siitä, että käytänteet, joita opettaja kokee tekevänsä usein, eivät välttämättä
kohdistu aina samaan oppilaaseen, sillä opettajalla on luonnollisestikin useita
oppilaita ja monia ryhmiä. Yksittäisen oppilaan kohdalla esimerkiksi opettajan
antama henkilökohtainen palaute voi kuitenkin tuntua tapahtuvan harvoin. Kuvioon 39 on koottu oppilaiden ja opettajien antamien vastausten prosentuaaliset osuudet väittämiin, joissa erot ryhmien välillä olivat suurimmat.
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Kuvio 39. Käytänteet, joiden harjoittamisen useudessa suurimmat erot oppilaan ja opettajan välillä.
Opettajan harjoittamilla käytänteillä ei myöskään ollut suuressa määrin yhteyttä
oppilaiden käsityksiin. Ainut, kohtalainen yhteys oli opettajan täydennyskoulutukseen osallistumisella ja englannin hyödyllisenä kokemisen välillä (r = 0,35).
Opettajan käsitykset
Opettajan käsityksiä kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä, opetussisällöistä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä opettajien osallistumismahdollisuuksista työyhteisön toimintaan kartoitettiin opettajakyselyssä 16 väittämän avulla.
Opettajat valitsivat käsityksiään parhaiten vastaavan vaihtoehdon viisiportaisella asteikolla, johon oli merkitty vain asteikon ääripäät (ei lainkaan tärkeä–erittäin tärkeä).

119

Oppilaan kurssiarvosanaan eniten vaikuttavina tekijöinä opettajat pitivät kirjallisia kokeita ja tuntityöskentelyä. Sen sijaan suullisten kokeiden ja oppilaan
koulun ulkopuolisen englannin kielen harrastuneisuuden osalta käsitykset jakaantuivat varsin paljon. Suullisten kokeiden vaikutus kurssiarvosanaan ei noin
kolmannekselle opettajista ollut tärkeä, mutta ei myöskään tarpeeton tekijä.
Kaksi opettajaa viidestä oli puolestaan sitä mieltä, että koulun ulkopuolinen
englannin harrastaminen ei ollut tärkeä, mutta ei myöskään tarpeeton englannin arvosanaan vaikuttava tekijä, lähes kolmanneksen mielestä koulun ulkopuolinen harrastaminen sen sijaan oli tärkeää. Vähiten tärkeä yksittäinen tekijä
oppilaan arvosanan määräytymisperusteena oli opettajien mielestä kielisalkku
tai muu kooste oppilaan kurssinaikaisesta työskentelystä. Alla olevaan taulukkoon on koottu opettajien vastaukset kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä.
Vastaukset asteikon ääripäissä on yhdistetty.
Taulukko 27. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tekijät A-englannin opettajavastauksissa.
Oppilaan näyttö

tärkeä %

ei tärkeä, mutta ei
myöskään tarpeeton %

ei tärkeä %

Kirjalliset kokeet

95,9

3,2

0,9

Tuntityöskentely

92,7

6,9

0,5

Kotitehtävien tekeminen

79,0

17,8

3,2

Oppilaan opiskeluasenne

76,2

19,3

4,6

Kohdekielen suullinen käyttö tunneilla

75,4

21,9

2,8

Suulliset kokeet

34,8

32,9

32,4

Oppilaan englannin kielen harrastuneisuus
koulun ulkopuolella

28,7

41,6

29,6

Kielisalkku tai muu kooste kurssinaikaisesta
työskentelystä

10,8

26,3

62,9

Omassa opetuksessaan opettajat pitivät tärkeimpinä kielitaitoon liittyvinä tekijöinä sanaston hallintaa sekä suullista vuorovaikutusta. Muista yleisimmistä
sisällöistä korostui ilmaisurohkeuden ja opiskelutaitojen tärkeys. Sisältöjen prosentuaaliset osuudet opettajien vastauksissa on esitetty kuviossa 40.
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Kuvio 40. A-englannin tärkeimmät opetussisällöt opettajavastauksissa.
Kuvioon koottujen sisältöjen lisäksi opettajilta kysyttiin yleisiin aihekokonaisuuksiin liittyvien sisältöjen tärkeyttä kieltenopetuksen näkökulmasta. Eniten
opettajien käsitykset jakaantuivat sisällöissä, jotka liittyivät taustakyselyn teemoihin turvallisuus ja liikenne, ihminen ja teknologia sekä osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Osallistuvan kansalaisuuden ja liikenteen merkityksestä
omassa opetuksessaan opettajista 44 prosentilla ei ollut selkeää kantaa. Vähiten
tärkeäksi englannin opettajat kokivat liikenteen ja turvallisuuden huomioimisen omassa opetuksessaan.
Englannin kielen tavoitteiden saavuttamista edistävistä tai vaikeuttavista tekijöistä opettajien vastauksissa erottui neljä sisällöllistä kokonaisuutta: resurssit,
oppilasaines, opettajien jatkokoulutus, verkostoituminen ja yhteistyö sekä oppitunneilla harjoitetut työtavat. Opetusresursseihin liittyvistä seikoista eniten
mainintoja sai ryhmäkoko ja opetusmateriaalit. Myös englannin tuntien ajankohta oli 64 opettajaan mielestä huono. Oppilasaineksessa suurin ongelma oli
ryhmien heterogeenisyys. Oppilaiden asenteet ja jaksaminen nousi esille 46
opettajan vastauksessa. Vastaukset sisältöalueittain on koottu taulukkoon 28.
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Taulukko 28. Tavoitteiden saavuttamista edistäviä/vaikeuttavia tekijöitä A-englannin opettajavastauksissa.
Sisältökokonaisuus Tavoitteiden saavuttamista edistävä/vaikeuttava tekijä

Mainittu x kertaa

Resurssit

- ryhmäkoko
- opetusmateriaali
- englannin tuntien ajankohta koulupäivässä/-viikossa
- tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet koulussa

83
79
64
51

Oppilasaines

- ryhmien heterogeenisyys
- oppilaiden asenne tai jaksaminen
- heikkojen oppilaiden tukeminen oppitunnilla
- työrauhaongelmat
- eriyttäminen
- lahjakkaiden oppilaiden huomioiminen

76
46
27
19
13
10

Opettajien jatkokoulutus, yhteistyö ja
- yhteistyön lisääminen koulun ja kollegojen kanssa
verkostoituminen

17

Oppituntien työtavat - puhe- ja viestintätehtävien harjoittelun hankaluus

15

Opettajakyselyllä haluttiin myös selvittää englannin opettajien käsityksiä englannin kielen vaatimustasosta ja tavoitteiden selkeydestä. Kaksi opettajaa kolmesta oli sitä mieltä, että hyvän osaamisen taitotaso englannissa ei ole nykyisellään liian korkea, viidenneksen mielestä on. Viidennes opettajia katsoi myös,
että englannin tavoitteet on opetussuunnitelman perusteissa ilmaistu riittävän
selkeästi, tosin lähes yhtä moni opettaja koki tavoitteet epäselviksi.
Opetussuunnitelmien uudistustahdista opettajat eivät olleet yksimielisiä: yli
kolmanneksen mielestä opetussuunnitelmat uudistuvat liian nopeasti, vajaan
kolmanneksen mielestä eivät. Runsaalla kolmanneksella ei ollut selkeää kantaa
asiaan.
Myös kysymys opetussuunnitelman perusteiden kielitaidon arvioinnille antamasta tuesta jakoi opettajien mielipiteitä: kolmannes opettajista oli sitä mieltä,
että opetussuunnitelman perusteet antoivat riittävästi tukea arvioinnille, niukan
kolmanneksen mielestä eivät ja runsaalla kolmanneksella ei ollut asiaan selkeää kantaa. Taitotasoasteikon koki hyödylliseksi yli puolet opettajista, neljänneksellä ei ollut kantaa asiaan ja neljännes ei kokenut asteikkoa hyödylliseksi.
Valtaosalle opettajista oppikirja oli yhä edelleen tärkein opetusväline, vajaa
kolmannes oli asiasta täysin tai osittain eri mieltä (vrt. Luukka 2008). Opetusvälineiden ajantasaisuuteen oltiin myös pääosin tyytyväisiä.
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Kyselyn lopuksi tiedusteltiin opettajien käsityksiä koulusta työyhteisönä. Opettajista 80 prosenttia koki, että työskentelyilmapiiri koulussa oli kannustava ja
että koulussa suhtauduttiin myönteisesti uusiin asioihin. Hieman harvempi koki
saavansa tarvitessaan esimerkiksi terveydenhuoltopalveluita, oppilashuoltoa ja
työnohjausta. Joka toisen opettajan mielestä koulussa annettiin monipuolista
keskinäistä palautetta ja kolme opettajaa neljästä koki, että he saivat olla koulussa mukana päättämässä itseään koskevista asioista. Toisten koulujen, yritysten tai yhteisöjen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön oli mahdollisuus osallistua
kahdella opettajalla viidestä, yli kolmanneksella opettajista ei ollut selvää käsitystä asiasta.

2.3.3

Erinomaisen kielellisen suoriutumisen osatekijöitä

Seuraavaksi tarkastellaan useamman tausta- tai kouluympäristön tekijän yhteyksiä oppilaiden kielitaidon eri osa-alueilla saavuttamiin tuloksiin. Useamman
kuin yhden taustatekijän yhteyksiä tarkastelemalla pyritään määrittelemään
erinomaisen kielellisen osaamisen osatekijöitä A-englannin eri osataitoja mitanneissa tehtävissä.
Jatko-opinnot, sukupuoli ja kielitaito
Oppilaan jatko-opintosuunnitelmien ja sukupuolen välillä oli yhteyksiä kaikkiin kielellisiin osataitoihin. Jatko-opintosuunnitelmien mukaan eriteltynä parhaiten menestyivät lukioon pyrkineet pojat, heikoiten ammatilliseen koulutukseen pyrkineet tytöt. Selkeimmät erot oppilaiden saavuttamissa tyypillisimmissä
taitotasoissa sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan olivat luetun
ymmärtämistehtävissä.
Lukioon pyrkineissä pojissa oli eniten hyvän osaamisen taitotason ylittäjiä sekä
kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä. Kuullun ymmärtämistehtävissä lukioon pyrkineistä pojista kahdeksan poikaa kymmenestä ylsi vähintään taitotasolle B1.1. Vähiten B1.1 tason ylittäneitä puolestaan oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineissä tytöissä. Myös kaikkein korkeimman taitotason (vähintään
B1.2) saavuttajat noudattivat samaa ryhmittäistä järjestystä. Sekä lukioon että
ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden tyttöjen ja poikien tyypillisin taitotaso
kuullun ymmärtämistehtävissä oli B1.1.
Lukioon pyrkineet pojat erottuivat myös luetun ymmärtämistehtävissä selkeästi
omaksi ryhmäkseen: heistä 65 prosenttia ylsi taitotasolle B1.2, ero tyttöihin oli 13
prosenttiyksikköä. Eniten hyvän osaamistason alittajia luetun ymmärtämistehtävissä oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineissä tytöissä: heistä kaksi kolmesta
jäi hyvän osaamisen taitotason alapuolelle. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä pojilla ja tytöillä oli B1.2, ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä A2.1.
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Kuvio 41. Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan.
Lukioon pyrkineissä tytöissä ja pojissa oli myös eniten puhumistehtävissä hyvän osaamistason ylittäneitä. Sukupuolten välinen ero oli kuitenkin vain puoli
prosenttiyksikköä tyttöjen eduksi. Eniten taitotason A2.2 alittajia oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineissä tytöissä, joista kaksi viidestä jäi hyvän osaamisen taitotason alle, pojista hieman harvempi. Korkeimmalle taitotasolle yltäneitä oli puolestaan eniten lukioon pyrkineissä tytöissä, joista lähes kolmannes
selviytyi puhumistehtävistä erinomaisesti, pojista tälle taitotasolle ylsi neljännes.
Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä pojilla ja tytöillä oli B1.2, ammatilliseen
koulutukseen pyrkineillä tytöillä ja pojilla kaksi taitotasoa alhaisempi.
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Kuvio 42. Puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan.
Ammatilliseen koulutukseen pyrkineet tytöt menestyivät huonosti myös kirjoittamistehtävissä: heistä joka toinen jäi hyvän osaamistason alapuolelle. Pojilla vastaava osuus oli 43 prosenttia. Eniten hyvän osaamistason ylittäneitä
oli lukioon pyrkineissä pojissa, joista lähes yhdeksän poikaa kymmenestä ylsi
kirjoittamistehtävissä vähintään taitotasolle A2.2. Lukioon pyrkineiden poikien
ryhmässä lähes joka kolmas pääsi jopa kaikkein korkeimmalle taitotasolle, tytöistä runsas neljännes. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä pojilla oli B2.1,
tytöillä sekä B1.2 että B2.1. Ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä pojilla tyypillisin taitotaso oli hyvän osaamisen taitotaso A2.2, tytöillä yhden taitotason
alhaisempi.
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Kuvio 43. Kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan.
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Jakaumien muotoja tuottamistehtävissä tarkasteltaessa huomataan, että ne noudattivat ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä varsin hyvin normaalijakaumaa. Sen sijaan lukioon pyrkineillä jakaumat olivat selkeästi vasemmalle vinoja, tuottamistehtävissä hyvin menestyneiden osuuden korostuessa sekä tytöillä
että pojilla.
Kuntatyyppi, sukupuoli ja kielitaito
Kun kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti sekä sukupuolittain että kuntatyypeittäin, havaittiin, että kuullun ymmärtämistehtävissä ei
kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen alueiden hyvän osaamisen taitotason ylittäneiden prosentuaalisissa osuuksissa ollut juurikaan eroja tyttöjen ja poikien
välillä. Sen sijaan maaseutumaisilla alueilla vähintään taitotason B1.1 saavuttaneissa poikien osuus oli neljä prosenttiyksikköä tyttöjä suurempi. Eniten hyvän
osaamisen taitotason alittaneita oli maaseutumaisten alueiden tytöissä, eniten
kiitettävään osaamiseen yltäneitä kaupunkimaisten alueiden pojissa.
Luetun ymmärtämistehtävien tulokset olivat lähes identtiset. Hyvän osaamisen
taitotason ylittäneiden osuuksissa ei ollut juurikaan eroja sukupuolten välillä,
ei myöskään maaseutumaisten alueiden tyttöjen ja poikien osuuksissa. Eniten
taitotason alittajia oli jälleen maaseutumaisten alueiden tytöissä.
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Kuvio 44. Kuullun ja luetun ymmärtämisen taitotasot sukupuolen ja kuntatyypin mukaan.
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Hyvän osaamisen taitotason puhumistehtävissä ylitti kaksi prosenttiyksikköä
enemmän kaupunkien poikia kuin tyttöjä. Kaupunkien tytöissä oli eniten kaikkein korkeimmalle taitotasolle yltäneitä, eniten hyvän osaamisen taitotason alittajia oli puolestaan maaseutujen pojissa. Kuviossa 45 on koottuna puhumis- ja
kirjoittamistehtävien taitotasojakauma sukupuolittain ja kuntatyypin mukaan
jaoteltuna. Taitotaso A1.3 ja sen alla olevat tasot on kuviossa yhdistetty.
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Kuvio 45. Puhumisen ja kirjoittamisen taitotasot sukupuolen ja kuntatyypin mukaan.
Kaupunkien tytöt menestyivät parhaiten myös kirjoittamistehtävissä: heistä lähes neljä viidestä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, pojista kolme
neljästä. Eniten taitotason A2.2 alittajia oli maaseutujen tytöissä. Korkeimmalle taitotasolle kirjoittamistehtävissä ylsi eniten kaupunkien ja taajamien tyttöjä, poikien osuus molemmissa jäi kolmesta neljään prosenttiyksikköä tyttöjen
osuutta alhaisemmaksi.
Kuntatyypeittäin ymmärtämistaidoissa hyvän osaamisen taitotason alittajia oli
eniten maaseutumaisten alueiden tytöissä, eniten kiitettävään osaamiseen päässeitä kaupunkien pojissa. Puhumistehtävissä hyvän osaamistason alittajia olivat
puolestaan maaseutumaisten alueiden pojat, kirjoittamistehtävissä maaseutujen tytöt. Tuottamistaidoissa kaikkein korkeimpia taitotasoja saivat kaupunkien tytöt. Englannin kielen taitonsa parhaimmaksi arvioivia on myös muissa
tutkimuksissa (Leppänen ym. 2009, 83) havaittu olevan eniten kaupungeissa,
vähiten maaseutumaisilla alueilla. Erot koskivat kaikkia kielitaidon osa-alueita.
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Oppilaan sukupuoli, vanhempien koulutustausta ja kielitaito
Vanhempien koulutustausta vaikutti sekä tyttöjen että poikien menestymiseen
kuullun ymmärtämistehtävissä. Vähintään hyvän osaamistason saavutti 85 prosenttia pojista, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, tytöistä 81
prosenttia. Jos toinen vanhemmista oli ylioppilas, saavutti tytöistä viisi prosenttiyksikköä useampi hyvän osaamisen taitotason kuin pojista. Ei-ylioppilasvanhempien pojista lähes kolme viidennestä ylsi vähintään hyvän osaamisen
taitotasolle, tytöistä vähän yli puolet.
Korkeimmalla taitotasolla oli eniten poikia, joiden molemmat vanhemmat olivat
ylioppilaita. Vastaavasti heikoiten kuullun ymmärtämistehtävistä suoriutuneiden joukossa oli suhteellisesti eniten tyttöjä, joiden vanhemmista kumpikaan
ei ollut ylioppilas.
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Kuvio 46. Kuullun ymmärtämisen taitotasot vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen mukaan.
Luetun ymmärtämistehtävissä vanhempien ylioppilastausta näkyi erityisesti
korkeimman taitotason saaneiden joukossa ja siellä pojilla. Jos oppilaan molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, korkeimman taitotason saavutti kaksi
poikaa kolmesta ja tytöistäkin kolme viidestä. Ylioppilasvanhempien lapsista
hyvän osaamisen taitotason ylitti kuitenkin suhteessa hieman pienempi osuus
sekä poikia että tyttöjä kuin kuullun ymmärtämistehtävissä.
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Jos vanhemmista toinen oli ylioppilas, vähintään hyvän osaamisen taitotasolle
ylsi sekä tytöistä että pojista noin kaksi kolmesta. Myös ei-ylioppilasvanhempien lapsista noin puolet ylsi hyvän osaamisen taitotasolle, mutta pojilla taitotasolle B1.2 yltäneiden suhteellinen osuus oli kuusi prosenttiyksikköä suurempi
kuin tytöillä.
Heikoiten luetun ymmärtämistehtävissä menestyivät pojat, joiden vanhemmista
kumpikaan ei ollut ylioppilas.
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Kuvio 47. Luetun ymmärtämisen taitotasot vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen mukaan.
Ylioppilasvanhempien lapset menestyivät myös puhumistehtävissä parhaiten:
pojista 90 ja tytöistä 88 prosenttia ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle.
Lisäksi pojista, joiden vanhemmista molemmat olivat ylioppilaita, ei yksikään
saanut taitotasoa A1.3 heikompaa tulosta.
Tytöistä, joiden vanhemmista toinen oli ylioppilas ylsi kymmenen prosenttiyksikköä useampi hyvän osaamisen taitotasolle kuin pojista. Sen sijaan jos vanhemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas, saavutti sekä tytöistä että pojista lähes
yhtä suuri osuus vähintään hyvän osaamisen taitotason.

129

Parhaimman taitotason puhumistehtävissä saavuttaneissa oli eniten ylioppilastaustaisten vanhempien tyttöjä, heikoimpia taitotasoja (A1.1 tai alle) saaneiden
joukossa poikia, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas.
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Kuvio 48. Puhumistehtävien taitotasot vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen mukaan.
Kahden ylioppilasvanhemman tytöistä lähes kaikki saavuttivat kirjoittamistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason, pojista lähes yhdeksän kymmenestä. Jos toinen vanhemmista oli ylioppilas, ylitti 80 prosenttia tytöistä ja 76
prosenttia pojista hyvän osaamisen taitotason. Ei-ylioppilasvanhempien niin
tytöistä kuin pojistakin noin 60 prosenttia ylitti taitotason A2.2. Kirjoittamistehtävissä heikoiten menestyivät tytöt ja pojat, joiden vanhemmista kumpikaan ei
ollut ylioppilas, parhaiten tytöt, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita. Kahden ylioppilasvanhemman pojista vain vajaa prosentti jäi taitotasolle
A1.1 tai sen alle.
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Kuvio 49. Kirjoittamistehtävien taitotasot vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen mukaan.
Yhteenvetona vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen yhteydestä oppilaan
kielitaitoon voidaan todeta, että ymmärtämistaidoissa parhaiten menestyivät ylioppilasvanhempien pojat, heikoiten tytöt tai pojat, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas. Tuottamistaidoissa parhaimpia taitotasoja saavuttivat
sen sijaan ylioppilasvanhempien tytöt, heikoimpia pojat tai tytöt, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas.
Englannin kielen arvosana, sukupuoli ja kielitaito
Kun kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti sekä sukupuolittain että suhteessa oppilaan viimeisimpään englannin kielen arvosanaan,
havaittiin tyttöjen ja poikien välillä jonkin verran eroja siinä, millä kouluarvosanalla he saavuttivat hyvän osaamisen taitotason eri osataidoissa. Taitotaso
katsottiin tässä yhteydessä saavutetuksi, mikäli yli 50 prosenttia oppilaista ylsi
kyseiselle taitotasolle. Tulosten tarkastelussa tulee kuitenkin pitää mielessä, että
kouluarvosana sisältää paitsi aineen hallintaan liittyvät tavoitteet myös tavoitteiden suuntaisen työskentelyn. Kun näiden keskinäisiä suhteita ei opetussuunnitelman perusteissa ole määritelty, hankaloituu myös arvosanojen luotettavuuden arviointi pelkästään kielitaidon mittana.
Kirjoittamis- ja puhumistehtävissä yli puolet sekä tytöistä että pojista saavutti
hyvän osaamisen taitotason A2.2. arvosanalla seitsemän. Arvosanalla kahdeksan yli puolet sekä tytöistä että pojista ylsi jo erinomaiseen osaamiseen.
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Arvosanalla seitsemän pojat saavuttivat hyvän osaamisen taitotason myös kuullun ymmärtämistehtävissä, tytöillä taitotasoon B1.1 edellytettiin arvosanaa kahdeksan. Kuullun ymmärtämistehtävissä hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden arvosanat jakaantuivat myös useampaan arvosanaluokkaan:
pojat ylsivät taitotasolle B1.1 arvosanoilla 7–9, tytöt arvosanoilla 8–9.
Myös luetun ymmärtämistehtävissä yli puolet tytöistä ylsi arvosanalla kahdeksan vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. Pojilla hyvän osaamisen taitotasoa
ei luetun ymmärtämistehtävissä saavuttanut millään tietyllä arvosanalla, vaan
taitotason B1.1 saavuttaneita oli useassa eri arvosanaryhmässä alle 50 prosenttia. Sen sijaan pojista ylsi yli puolet erinomaiseen osaamiseen luetun ymmärtämistehtävissä jo arvosanalla kahdeksan. Taulukoon 29 on koottu eri osataidoissa hyvän osaamisen taitotason saavuttaneet sekä sen ylittäneet ja alittaneet
oppilaat arvosanoittain ja sukupuolen mukaan eriteltynä.
Taulukko 29. Hyvän osaamisen taitotason saavuttaminen eri osataidoissa arvosanoittain ja sukupuolittain.
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Englannin kielen kouluarvosanan yhteys tyttöjen ja poikien eri osataidoissa
saamiin tuloksiin oli seuraava: kouluarvosanan selitysosuus ymmärtämistaidoissa oli tytöillä ja pojilla lähes yhtä suuri (kuullun ymmärtämistehtävät: tytöt
46 %, pojat 45 %; luetun ymmärtämistehtävät: molemmilla 53 %). Tuottamistehtävissä kouluarvosana selitti tyttöjen osaamista jonkin verran enemmän kuin
poikien osaamista (puhuminen: tytöt 41 %, pojat 39 %, kirjoittaminen: tytöt
59 %, pojilla 53 %). Tuottamistaidoissa oppilaan kouluarvosana selitti näin ollen
enemmän kirjoittamis- kuin puhumistehtävissä menestymistä ja varsinkin tyttöjen menestymistä niissä.
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Koulun alueellinen sijainti, opetuskieli ja kielitaito

Ruotsinkieliset

Kun kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti alueittain ja
koulun opetuskielen mukaan niillä kolmella AVI-alueella, joista mukana oli
ruotsinkielisiä kouluja, havaittiin, että kuullun ymmärtämistehtävissä EteläSuomen ruotsinkielisten koulujen oppilaista enemmän kuin yhdeksän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään taitotasolle B1.1. Näissä kouluissa oli myös
suhteessa eniten korkeimman taitotason saavuttaneita. Eniten hyvän osaamistason alittajia oli Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen suomenkielisissä kouluissa. Lounais-Suomesta arviointiin osallistui kuitenkin vain vähän
(n = 47) ruotsinkielisten koulujen oppilaita, joten heidän osaltaan tulokset eivät
ole täysin vertailukelpoisia.
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Kuvio 50. Kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot AVI-alueittain ja koulun opetuskielen mukaan.
Etelä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa oli myös luetun ymmärtämistehtävissä
eniten hyvän osaamistason ylittäjiä. Näissä kouluissa myös korkeimman taitotason saavuttaneiden osuus oli suurin. Eniten taitotason B1.1 alittajia oli Länsi- ja
Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen suomenkielisissä kouluissa.
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Ruotsinkieliset
Suomenkieliset

Etelä-Suomi

12

7

13

Lounais-Suomi

19

6

Länsi- ja Sisä-Suomi

16

11

13

20

Lounais-Suomi

23

19

Länsi- ja Sisä-Suomi

23

19

0

14

20

62

18

Etelä-Suomi

%

A2.1 tai alle
A2.2
B1.1
B1.2 tai yli

69

55
20

46
17
20

42
38

40
60
80
Luetun ymmärtämistehtävät

100

Kuvio 51. Luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot AVI-alueittain ja koulun opetuskielen mukaan.
Puhumistehtävissä hyvän osaamisen taitotason alle jääneitä oli vähiten Etelä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa, eniten Lounais-, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä EteläSuomen suomenkielisissä kouluissa. Korkeimmalle taitotasolle yltäneitä vähiten
oli Lounais-Suomen suomenkielisissä kouluissa, eniten Etelä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa. Etelä-Suomen ruotsinkielisillä alueilla hieman useampi kuin
kaksi oppilasta viidestä ylsi puhumistehtävissä korkeimmalle taitotasolle B1.2.
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Ruotsinkieliset
Suomenkieliset

Etelä-Suomi 0 7

7

13

Lounais-Suomi 5 0 7
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11

29
14

Lounais-Suomi 6 3 8
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Kuvio 52. Puhumistehtävissä saavutetut taitotasot AVI-alueittain ja koulun opetuskielen mukaan.

Ruotsinkieliset

Kirjoittamistehtävissä saavutettujen taitotasojen jakauma oli samankaltainen
kuin muissakin osataidoissa: eniten hyvän osaamistason saavuttaneita oli Lounais-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa, vähiten Lounais-Suomen suomenkielisissä kouluissa.

Etelä-Suomi 03 2 5

15

Lounais-Suomi 20 22 9
Länsi- ja Sisä-Suomi 011 7
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Länsi- ja Sisä-Suomi 4 6

8

30
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15
16
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A1.2
A1.3
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16

16
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Kuvio 53. Kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot AVI-alueittain ja koulun opetuskielen mukaan.
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Kun tarkastellaan edellä kuvattujen taustatekijöiden yhteyksiä oppilaan tuloksiin, voidaan hyvään ja erinomaiseen osaamiseen yltäneiden oppilaiden piirteitä osataidoittain luonnehtia seuraavasti:
Oppilas menestyi kuullun ymmärtämistehtävissä, jos hän
oli lukioon pyrkivä poika
opiskeli Etelä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa
asui kaupungissa
oli tyttö, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
oli tyttö, jolla vähintään arvosana seitsemän englannista.
Oppilas menestyi luetun ymmärtämistehtävissä, jos hän
oli lukioon pyrkivä poika
opiskeli Etelä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa
asui kaupungissa
oli poika, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
oli poika, jolla oli vähintään arvosana seitsemän englannista.
Oppilas menestyi puhumistehtävissä, jos hän
oli lukioon pyrkivä tyttö tai poika
opiskeli Etelä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa
oli poika, joka asui kaupungissa
oli poika, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
sai vähintään arvosanan seitsemän englannissa.
Oppilas menestyi kirjoittamistehtävissä, jos hän
oli lukioon pyrkivä poika
asui Lounais-Suomessa
oli tyttö, joka asui kaupungissa
sai vähintään arvosanan seitsemän englannissa.
Ymmärtämistaidoissa kaikkein alhaisimmalle taitotasolle (A2.1 tai sen alle)
jääneiden oppilaiden taustatekijöissä oli useita yhteisiä piirteitä. Oppilaiden
vanhemmista jonkin verran suurempi osuus oli ei-ylioppilaita kuin vähintään
taitotasolle A2.2 yltäneiden oppilaiden vanhemmista. Lisäksi oppilas opiskeli
Pohjois-Suomessa tai Lapissa, asui maaseutumaisessa kunnassa ja kävi suomenkielisestä koulua. Yleensä oppilas oli myös ilmoittanut pyrkineensä ammatilliseen koulutukseen. Sen sijaan sukupuolella ei ollut A-englannissa selkeää
yhteyttä heikolle osaamistasolle jäämiseen. Samat taustatekijät kuvaavat myös
tuottamistaidoissa taitotason A1.3 alle jääneitä oppilaita.
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2.4

Englannin kielen oppimista edistävät käytänteet
ja niihin liittyvät tekijät

Seuraavaksi kuvaillaan oppilaiden harjoittamia, oppimista edistäviä käytänteitä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Oppimista edistävillä käytänteillä tarkoitetaan muun muassa erilaisten opiskelustrategioiden hallintaa, ja ne
sisältyvät opetussuunnitelman perusteiden tavoitekuvauksiin vieraissa kielissä. Opiskelutaidot ja itseohjautuvuuden kehittyminen liittyvät ainekohtaisina
sovelluksina perusopetuksen tehtävään kannustaa elinikäiseen oppimiseen
(Opetushallitus 2004, 12).
Tavoitteiden toteutumista kouluopiskelussa kartoitettiin oppilaslomakkeessa 21
väittämän avulla. Väittämistä viisi koski opiskelutaitoja ja oman toiminnan ohjausta. Lisäksi selvitettiin nykyaikaisten opetus- ja opiskelumenetelmien käytön
yleisyyttä omaehtoisen tuottamisen (kaksi väittämää), median hyödyntämisen
(neljä väittämää), opettajan kohdekielen käytön kannustuksen (yksi väittämä)
sekä puheharjoittelun (kolme väittämää) näkökulmasta. Myös opettajan käyttämä kohdekielinen puhe oppituntien aikana katsottiin puhumisen oppimista
tukevaksi toiminnaksi (yksi väittämä). Kulttuuritavoitteiden toteutumista kartoitettiin kahdeksalla väittämällä, joissa selvitettiin oppilaan koulun ulkopuolista
englannin kielen käyttöä.
Oppilaat vastasivat koulussa harjoitettuja käytänteitä koskeviin väittämiin viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat ei koskaan–lähes aina ja koulun
ulkopuolista harrastuneisuutta koskeviin väittämiin neliportaisella asteikolla ei
koskaan–joskus–viikoittain–päivittäin.
Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista.
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Oppilaiden koulussa harjoittamien käytänteiden osalta oppimistavoitteet toteutuivat tyydyttävästi opettajajohtoisiin työskentelytapoihin (esim. sanakokeet) ja vapaaseen suulliseen tuottamiseen liittyneissä käytänteissä (esim. suulliset pariharjoitukset). Näitä käytänteitä harjoitettiin englannin tunneilla joskus, usein tai lähes aina.
Sen sijaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin (esim. keskustelu omasta
edistymisestä opettajan kanssa), monipuolisten opiskelumenetelmien (esim. kielisalkun kokoaminen) ja tieto- ja viestintätekniikan käytön (esim. internetin käyttö
tiedonhakuun) osalta tavoitteet toteutuivat vain heikosti, eli niihin kuuluneita käytänteitä ei oppitunneilla juurikaan harjoitettu.
Oman toiminnan suunnitteluun sisältynyt tavoite läksyjen teon säännöllisyydestä
toteutui hyvin: kolme oppilasta neljästä teki englannin läksyt usein tai lähes aina.
Oppimista edistävistä käytänteistä toteutui parhaiten koulun ulkopuolinen englannin kielen ymmärtämiseen keskittynyt kielenkäyttö (esim. englanninkielisen musiikin kuuntelu ja videoklippien katselu), minkä tavoitteet toteutuivat hyvin. Kielen
tuottamiseen keskittyvän harrastuneisuuden tavoitteet (esim. verkkokeskusteluihin
osallistuminen, turistien kanssa englanniksi puhuminen) toteutuivat tyydyttävästi.
Oppilaan taustatekijöiden ja oppimisympäristön piirteiden (esim. koulun alueellinen sijainti, kuntatyyppi, opetuskieli) yhteys oppimista edistävien käytänteiden
harjoittamiseen oli pieni, käytännössä lähes olematon. Ainoa kohtalainen yhteys
taustatekijöiden ja käytänteiden harjoittamisen välillä oli englannin kielen läksyjen
säännöllisellä tekemisellä.

2.4.1

Oppimista edistävät käytänteet koulussa ja koulun
ulkopuolella

Oppimista edistävistä käytänteistä kuvaillaan ensin englannin tunneilla harjoitettuja toimintoja, sitten oppilaan koulun ulkopuolista englannin kielen harrastamista. Käytänteiden yhteydet saavutettuun kielitaitoon raportoidaan luvussa 2.6.1.
Oppitunneilla harjoitetut käytänteet
Osa oppilaiden harjoittamiin käytänteisiin liittyneistä väittämistä oli samoja
kuin opettajakyselyssä, joiden tulokset raportoitiin luvussa 2.3.2. Alla olevia tuloksia tarkasteltaessa kannattaakin muistaa, että oppituntien aikana oppilailla ei
läheskään aina ole mahdollisuutta valita käytänteistä itseään eniten miellyttäviä,
vaan heidän on tehtävä opettajan ohjeiden mukaan esimerkiksi sanakokeita ja
muita opettajan johdolla harjoitettuja toimintoja. Lisäksi eri oppilailla on erilai-
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nen käsitys siitä, miten usein tunneilla jotain toimintatapaa harjoitetaan, vaikka
opettajan näkökulmasta joidenkin käytänteiden harjoittaminen kohdistuu kaikkiin oppilaisiin yhtä usein.
Oppitunneilla harjoitettuihin käytänteisiin liittyneistä oppilaslomakkeen väittämistä muodostui viisi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin: oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, monipuoliset opiskelumenetelmät, tieto- ja
viestintätekniikan käyttö, opettajajohtoiset työskentelytavat ja kielen vapaa
tuottaminen. Sisällöllisesti oman toiminnan ohjaus ja arviointi sekä monipuolisten opiskelumenetelmien käyttö limittyivät, sillä molempiin yhdistyi itseohjautuvuuteen ja oman toiminnan reflektointiin ja arviointiin liittyneitä käytänteitä.
Oppilaiden vastaukset oman toiminnan suunnittelua ja arviointia (ks. kuvio 54) koskeviin viiteen väittämään osoittivat selkeästi, että näitä käytänteitä
ei oppilaiden käsitysten mukaan englannin tunneilla juurikaan harjoitettu. Tottumattomuus oman toiminnan suunnitteluun ilmeni muun muassa siten, että
valtaosa oppilaista koki, että heillä ei ollut mahdollisuutta itse valita kotitehtäviään. Yhdeksän oppilasta kymmenestä ei myöskään suunnitellut omaa työskentelyään. Erilaisista arviointikäytänteistä oppilaille tutuin oli itsearviointi: kaksi
oppilasta viidestä arvioi omaa osaamistaan joskus tai jopa usein. Huomattavasti
harvemmin oppilaat sen sijaan antoivat toisilleen palautetta englannin kielen
osaamisesta tai keskustelivat opettajan kanssa edistymisestään.
Yhtenä oman toiminnan suunnittelun ja opiskelutaitojen ilmentymänä oli
taustakyselyn kysymys läksyjen teon säännöllisyydestä. Kolme oppilasta neljästä ilmoitti tekevänsä englannin läksyt usein (28 %) tai lähes aina (45 %). Vain
harvoin tai ei koskaan läksyt teki kahdeksan prosenttia oppilaista. Tulos kuvaa
osaltaan opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 120) mainittua
pitkäjänteistä viestinnällistä harjoittelua ja oppilaiden vastausten valossa tämä
tavoite näytti toteutuvan hyvin.
Kaiken kaikkiaan näytti siis siltä, että tutkitut yhdeksännen luokan oppilaat olivat varsin tottumattomia itsenäiseen opiskeluun ja itseohjautuvuuteen muutoin
kuin tekemällä säännöllisesti kotiläksyjä.
Myös monipuolisten opiskelumenetelmien (ks. kuvio 54) harjoittaminen
englannin tunnilla oli erittäin harvinaista: vain kolme oppilasta sadasta ilmoitti
joskus koonneensa englannin tunnilla kielisalkkua tai kirjoittaneensa opiskelupäiväkirjaa. Puheharjoitusten tallentaminen videolle oli oppilaille lähes yhtä
vierasta. Englanninkielisiä lehtiä tai kirjoja sen sijaan luki joskus tai usein 15
oppilasta sadasta.
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Nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa (ks. kuvio 54) hyödynnettiin oppilaiden mielestä tunneilla vain vähän. Englanninkielisiä elokuvia, lauluja jne.
kuunneltiin ja katsottiin vain joskus tai harvoin runsaan kolmen neljänneksen
mielestä. Oppilaista 65 prosenttia ilmoitti, että englannin tunnilla ei koskaan
käytetty internetiä tiedonhakuun tai vain harvoin. Hieman useampi kuin kaksi
oppilasta kolmesta koki, että tietokonetta ei hyödynnetty tunneilla myöskään
kieliopin harjoitteluun, esimerkiksi erilaisten kieliohjelmien ja pelien avulla.
Varsin samanlaiset tulokset saatiin äskettäin tehdyssä eurooppalaisessa kartoituksessa, jonka mukaan informaatioteknologian käyttö suomalaisissa yläkouluissa on harvinaisempaa kuin EU:n alueella keskimäärin (Euroopan komissio
2012).
Kuvioon 54 on koottu oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin, monipuolisten opiskelumenetelmien ja tieto- ja viestintätekniikan käytön saamat prosentuaaliset osuudet oppilasvastauksissa.

Kokoamme kielisalkkua,
kirjoitamme opiskelupäiväkirjaa (M).
Tallennamme puheharjoituksia videolle (M).
Saamme itse valita, mitä
kotitehtäviä teemme (O).
Suunnittelen omaa työskentelyäni (O).
Annamme palautetta toisen
oppilaan osaamisesta (O).
Luemme englanninkielisiä lehtiä tai kirjoja (M).
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Arvioin omaa englannin osaamistani (O).
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21
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31
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28

34

Ei koskaan
Vain harvoin
Joskus
Usein
Lähes aina

11 21

33

36
10

14

39

35

6

10 21

26

62

25

6 10

29

64

Keskustelen opettajan kanssa omasta
edistymisestäni (O).
Harjoittelemme kielioppia tietokoneella
(T).
Käytämme internetiä tiedonhakuun (T).
Katsomme/kuuntelemme elokuvia,
lauluja (T).

92

15

2

90

100

O = Oman toiminnan suunnittelu M = Monipuoliset opiskelumenetelmät
T = Tieto- ja viestintätekniikka

Kuvio 54. Oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, monipuoliset opiskelumenetelmät ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö A-englannin oppilasvastauksissa.
Käytänneväittämissä oli joukko toimintoja, jotka kuvasivat perinteisempiä,
opettajan johdolla tapahtuvia työskentelytapoja (ks. kuvio 55). Yksi esimerkki tällaisista työtavoista olivat sanakokeet, joita kuusi oppilasta kymmenestä
teki lähes joka oppitunti tai ainakin usein. Vain runsas kymmenen oppilasta sa-
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dasta ilmoitti, että sanakokeita ei ollut koskaan tai vain harvoin. Sanakokeiden
lisäksi muita kirjallisia kokeita päivän läksystä oli vain harvoin tai ei koskaan
oppilaista kolmen neljänneksen mielestä.
Tunneilla oli melko tavallista, että opettaja käytti englantia puhuessaan koko
luokalle. Seitsemän oppilasta kymmenestä ilmoitti näin tapahtuvan usein tai
lähes aina. Joka viides oppilas oli kuitenkin sitä mieltä, että opettaja käytti
englantia vain joskus ja yksi oppilas kymmenestä koki näin tapahtuvan vain
harvoin tai ei koskaan. Melko usein opettaja myös kuunteli ja antoi palautetta
oppilaiden tekemistä parikeskusteluista. Kolme oppilasta viidestä ilmoitti näin
tapahtuvan usein tai lähes aina.
Kirjallisen, vapaan tekstin tuottaminen kokeissa vaihteli: kolmanneksella oppilaista vapaata tuottamista ei ollut, hieman alle kolmanneksella joskus ja yli
kolmanneksella lähes aina tai usein. Oppilaiden englannin kielen käyttöä kartoitettiin myös kysymällä, kannustiko opettaja heitä käyttämään englantia koulun ulkopuolella. Vastaukset jakaantuivat varsin tasaisesti kolmeen eri ryhmään:
33 prosenttia opettajista ei kannustanut englannin kielen käyttöön koskaan tai
vain harvoin, 35 prosenttia kannusti joskus ja 32 prosenttia usein tai lähes aina.
Käytänteistä muodostunut viides sisällöllinen kokonaisuus nimettiin vapaaksi
tuottamiseksi (ks. kuvio 55) ja siihen sisältyvistä neljästä väittämästä kolme
liittyi selkeästi suullisen kielitaidon harjoittamisessa käytettyihin työskentelytapoihin, kuten esitysten pitämiseen oppitunneilla. Suullisten esitysten pitäminen
osoittautui verrattain harvinaiseksi: runsas puolet oppilaista ilmoitti, että he
eivät pitäneet englannin tunneilla suullisia esityksiä koskaan tai vain harvoin ja
vain noin joka kymmenes usein tai lähes aina. Myöskään suullisten lauseiden
tekeminen esimerkiksi sanaston harjoittelemiseksi ei ollut kovin tavallista: kaksi
oppilasta viidestä ilmoitti, että he eivät tehneet lauseita koskaan tai vain harvoin. Oppilaista lähes saman verran oli kuitenkin joskus tehnyt omia lauseita
suullisesti.
Suullisen kielitaidon harjoittelussa yleisimmin käytetty työtapa oli pariharjoitusten tekeminen oppikirjasta: seitsemän oppilasta kymmenestä teki niitä usein
tai lähes aina. Myös kielioppia ja sanastoa harjoiteltiin tekemällä omia lauseita.
Väittämän muotoilusta johtuen ei kuitenkaan tiedetä, ymmärsivätkö oppilaat
lauseiden tekemisen suullisena vai kirjallisena toimintana. Kaksi oppilasta viidestä ilmoitti kuitenkin tekevänsä omia lauseita usein tai lähes aina, runsas
kolmannes joskus. Joka viides oppilas oli sitä mieltä, että omia lauseita ei tehty koskaan tai vain harvoin. Kuvioon 55 on koottu eri vastausvaihtoehtojen
saamat prosentuaaliset osuudet oppilasvastauksissa koskien opettajajohtoisiin
työskentelytapoihin ja vapaaseen tuottamiseen liittyneitä työskentelytapoja.
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Meillä on kirjallisia kokeita päivän läksystä
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Kuvio 55. Opettajajohtoisuus ja vapaa tuottaminen A-englannin oppilasvastauksissa.
Kun englannin tunneilla harjoitettuja käytänteitä verrattiin opetussuunnitelman
tavoitteiden toteutumiseen, havaittiin, että tieto- ja viestintätekniikan käytön
(keskiarvo 2,3), oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin (keskiarvo 1,8) ja
monipuolisten opiskelumenetelmien (keskiarvo 1,3) tavoitteet toteutuivat Aenglannissa heikosti. Opettajajohtoisten työskentelytapojen ja vapaan tuottamisen tavoitteet toteutuivat nekin vain tyydyttävästi (molempien keskiarvot 3,0).
Koulun ulkopuolinen englannin kielen harrastaminen
Opetussuunnitelman perusteissa mainitun elinikäisen oppimisen ja sen edellyttämän itseohjautuvuuden hengessä oppilaiden taustakyselyssä kartoitettiin
koulussa tapahtuvan opiskelun lisäksi myös englannin kielen oppimista edistävien toimintojen harjoittamista vapaa-ajalla. Myös opetussuunnitelman perusteissa mainitun media- ja viestintätaitojen harjoittamista tiedonhankinnassa,
-välittämisessä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (Opetushallitus 2004, 37)
selvitettiin oppilaskyselyn väittämissä. Koulun ulkopuolisista käytänteistä muodostui kaksi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin kielen ymmärtämiseen ja
kielen tuottamiseen keskittyväksi kielenkäytöksi.
Ymmärtämiseen keskittyväksi kielenkäytöksi (ks. kuvio 56) ryhmittyivät
toiminnot, joissa oppilas oli lähinnä englanninkielisten tekstien ym. materiaalin
vastaanottajana, ei niinkään aktiivisena tuottajana. Tällaisia olivat elokuvien ja
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videoklippien katselu, musiikin kuuntelu ja keskustelupalstojen seuraaminen.
Eniten oppilaat ilmoittivat kuuntelevansa englanninkielistä musiikkia: lähes
neljä oppilasta viidestä kuunteli englanninkielistä musiikkia päivittäin. Oppilaat
katselivat usein myös englanninkielisiä elokuvia tai videoklippejä: lähes puolet
oppilaista katseli niitä päivittäin, hieman yli kolmannes viikoittain. Joskus tai
ei koskaan elokuvia ja videoklippejä katseli 16 prosenttia oppilaista. Englanninkielisiä keskustelupalstoja kolme oppilasta viidestä seurasi päivittäin, yksi
oppilas viidestä ei koskaan tai vain joskus. Suurin osa oppilaista ei myöskään
lukenut englanninkielisiä verkkotekstejä säännöllisesti.
Oppilaiden harjoittamia kielen tuottamiseen keskittyviä käytänteitä (ks. kuvio 56) olivat verkkokeskusteluihin osallistuminen, omien tekstien kirjoittaminen sekä englannin kielen käyttäminen turistien tai kavereiden ja sukulaisten
kanssa.
Vastausten perusteella näytti siltä, että oppilaat hyödynsivät englanninkielistä
mediaa lähinnä ymmärtämiseen keskittyvän kielenkäytön kautta, sillä alle puolet oppilaista osallistui esimerkiksi blogien tai Facebookin keskustelupalstoille
viikoittain tai päivittäin omia tietojaan niihin päivittämällä. Kaksi oppilasta kolmesta ei osallistunut blogien, Facebookin jne. verkkokeskusteluihin koskaan
tai vain joskus. Englanninkielisiä lyhyitä tekstejä, kuten tekstiviestejä, oppilaat
kirjoittivat erittäin vähän: lähes kolme oppilasta neljästä ei kirjoittanut niitä koskaan tai vain joskus.
Myös englannin kielen käyttäminen kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa oli vähäistä. Lähes yhdeksän oppilasta kymmenestä ei puhunut englantia esimerkiksi turistien kanssa koskaan tai vain joskus. Runsas neljännes ei
käyttänyt englantia koulun ulkopuolella myöskään kavereiden tai sukulaisten
kanssa. Vain noin yksi oppilas kymmenestä käytti englantia kavereiden tai sukulaisten kanssa päivittäin.
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Kuvio 56. Oppilaiden koulun ulkopuolinen englannin harrastaminen.
Opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet soveltaa koulussa opittua
kielitaitoa omaehtoisesti toteutuivat kielen ymmärtämiseen keskittyvän harrastamisen osalta hyvin (keskiarvo 3,5, skaala 1–4). Sen sijaan kielen tuottamiseen
keskittyvän harrastamisen osalta tavoitteet toteutuivat vain tyydyttävästi (keskiarvo 2,2).
Eri käytänneulottuvuuksien keskinäisiä yhteyksiä selvitettiin korrelaatiokertoimien avulla. Opettajajohtoisten työskentelytapojen ja oman toiminnan suunnittelun sekä vapaan tuottamisen välinen yhteys oli kohtalainen (0,35 < r < 0,65).
Myös koulun ulkopuolisten käytänteiden keskinäinen korrelaatio oli kohtalainen (0,58). Tämä on täysin odotuksenmukaista, sillä monet harrastuneisuuteen
sisältyneistä yksittäisistä väittämistä koostuivat sekä kielen tuottamiseen että
ymmärtämiseen liittyvistä toiminnoista. Esimerkiksi keskustelupalstojen seuraaminen voi olla paitsi ymmärtämiseen keskittyvää tekstien lukemista, myös aktiivista verkkokeskusteluihin osallistumista.

2.4.2

Oppilaan taustatekijöiden yhteydet oppimista edistäviin
käytänteisiin

Oppilaan taustatekijöistä selvitettiin sukupuolen, vanhempien koulutustaustan,
oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien, englannin kielen arvosanan sekä englannin kielen läksyihin käytetyn ajan yhteyttä oppimista edistävien käytänteiden harjoittamiseen.
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Yleisesti ottaen voidaan todeta, että saadut erot ryhmien välillä olivat merkitseviä, joskin käytännössä hyvin pieniä.
Sukupuoli ja käytänteet
Käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskiarvoissa ei
ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. Sen sijaan yksittäisissä käytänneväittämissä, kuten esimerkiksi läksyjen teon säännöllisyydessä, tyttöjen ja poikien vastaukset kuitenkin erosivat jonkin verran toisistaan. Tytöistä yli puolet ilmoitti
tekevänsä englannin tehtävät lähes aina, pojista vain vähän yli kolmannes. Pojissa oli sen sijaan tyttöjä enemmän niitä, jotka eivät tehneet läksyjään koskaan
tai vain harvoin (pojat 11 %, tytöt 5 %).
Taulukkoon 30 on poimittu yksittäisistä käytänteistä sellaiset, joiden harjoittamisen useudessa oli tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien välillä
(p < 0,001).
Taulukko 30. Käytänteiden eroja tyttöjen ja poikien välillä.
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Eniten väittämiä, joista tytöt ja pojat olivat eri mieltä, liittyi opettajajohtoisten
työskentelytapojen harjoittamiseen. Väittämistä kolmessa (teemme sanakokeita, kokeissa on vapaata kirjallista tuottamista, opettaja kannustaa käyttämään
englantia koulun ulkopuolella) tytöt kokivat, että käytänteitä harjoitettiin useammin kuin pojat. Tyttöjen mielestä myös opettaja kuunteli ja antoi palautetta parikeskusteluista harvemmin kuin poikien mielestä (ks. myös Tarnanen &
Huhta 2011).
Koulun ulkopuolisessa englannin harrastamisessa sukupuolten väliset erot olivat kaikissa muissa käytänteissä paitsi englanninkielisiin verkkokeskusteluihin
osallistumisessa tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). Kolme tavallisinta koulun
ulkopuolista kielenkäyttötilannetta, joissa sekä tytöt että pojat ilmoittivat käyttävänsä englantia päivittäin, olivat musiikin kuuntelu (tytöt 84 %, pojat 71 %), keskustelupalstojen, esimerkiksi Facebookin seuraaminen (tytöt 58 %, pojat 64 %)
ja elokuvien ja videoklippien katseleminen (tytöt 43 %, pojat 51 %). Kaikkein
eniten ei koskaan -vastauksia oli väittämässä, jossa tiedusteltiin englanninkielisten tekstien kirjoittamisesta vapaa-ajalla. Pojista lähes kaksi viidennestä ilmoitti,
että ei kirjoita tekstejä koskaan.
Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden koulun ulkopuolinen englannin harrastaminen
Vanhempien koulutustaustan yhteys oppilaiden koulun ulkopuoliseen englannin kielen harrastamiseen oli pieni (ymmärtämiseen keskittyvä kielenkäyttö:
d = 0,27; tuottamiseen keskittyvä kielenkäyttö d = 0,25). Jos molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, ilmoittivat oppilaat harjoittavansa koulun ulkopuolisia,
ymmärtämiseen keskittyviä käytänteitä usein (keskiarvo 3,5) ja tuottamiseen
keskittyviä käytänteitä vain harvoin (keskiarvo 2,3). Ei-ylioppilastaustaisten
vanhempien lapset harjoittivat lähes saman verran sekä ymmärtämiseen (keskiarvo 3,4) että tuottamiseen (keskiarvo 2,1) keskittyviä käytänteitä kuin ylioppilasvanhempien lapset. Jos vanhemmista vain toinen oli ylioppilas, sijoittuivat
oppilaat käytänteiden harjoittamisen useudessa näiden ryhmien välimaastoon.
Jatko-opintosuunnitelmat ja käytänteet
Oppilaiden harjoittamien kielenoppimista edistävien käytänteiden ja jatko-opintosuunnitelmien välinen yhteys oli erittäin pieni (oman toiminnan suunnittelu,
d = 0,15) tai pieni (opettajajohtoiset työskentelytavat d = 0,34; vapaa tuottaminen,
d = 0,28). Käytännössä tämä tarkoitti, että oman toiminnan suunnitteluun sisältyneiden käytänteiden harjoittamisessa lukioon pyrkineillä vastausten keskiarvo oli 1,8 ja ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden 1,7. Molemmat pyöristyvät vastausvaihtoehtoon, jonka mukaan oppilaat harjoittivat näitä käytänteitä
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vain harvoin. Opettajajohtoisiin työskentelytapoihin liittyviä käytänteitä sekä
lukioon (keskiarvo 3,1) että ammatilliseen koulutukseen pyrkineet (keskiarvo
2,9) harjoittivat vain joskus. Samoin joskus harjoitettiin vapaan tuottamisen käytänteitä (keskiarvot: lukio 3,1; ammatillinen 2,9).
Koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamin yhteys vanhempien koulutustaustaan oli efektikoon perusteella pieni (ymmärtämiseen keskittyvä kielenkäyttö: d = 0,37; tuottamiseen keskittyvä kielenkäyttö: d = 0,27). Lukioon
ensisijaisesti pyrkineet harjoittivat molempia käytänteitä keskimäärin hieman
useammin kuin ammatilliseen koulutukseen pyrkineet. Käytännössä erot olivat
kuitenkin hyvin pienet: ymmärtämiseen keskittyvien käytänteiden osalta lukioon pyrkineiden keskiarvo oli 3,5 (usein), ammatilliseen pyrkineiden 3,3 (joskus). Koulun ulkopuolisia, kielen aktiiviseen tuottamiseen keskittyviä käytänteitä oppilaat harjoittivat vain harvoin jatko-opintosuunnitelmista riippumatta.
Englannin kielen arvosana ja käytänteet
Kun oppilaan englannin kielen arvosanaa verrattiin oppimista edistävien käytänteiden harjoittamiseen koulussa ja sen ulkopuolella, havaittiin, että oppilaiden koulussa harjoittamista käytänteistä muodostuneilla viidellä sisältökokonaisuudella ei ollut yhteyttä oppilaan saamaan englannin kielen arvosanaan.
Koulun ulkopuolisista käytänteistä ainoa heikko yhteys englannin kielen arvosanaan oli englanninkielisten verkkolehtien lukemisella (0,33).
Läksyjen teon säännöllisyys puolestaan oli kohtalaisessa yhteydessä (korrelaatio 0,36) oppilaan saamaan äidinkielen arvosanaan. Sen sijaan yhteydet sekä
englannin kielen (korrelaatio 0,32) että matematiikan arvosanoihin (korrelaatio
0,27) olivat heikkoja.
Englannin kielen läksyihin käytetty aika ja käytänteet
Englannin kielen läksyihin käytetyn ajan pituudella oli yhteyttä oppimista edistävien käytänteiden harjoittamiseen koulussa (p < 0,001). Käytännössä kuitenkin oman toiminnan suunnittelun, opettajajohtoisten työskentelytapojen ja
vapaan tuottamisen osalta ryhmien väliset erot olivat pieniä, miltei olemattomia. Oman toiminnan suunnitteluun ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
liittyneiden käytänteiden keskiarvot pyöristyivät vaihtoehtoon vain harvoin,
opettajajohtoiset työskentelytavat ja vapaa tuottaminen vaihtoehtoon joskus ja
monipuoliset opiskelumenetelmät vaihtoehtoon ei koskaan.
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Englannin kielen läksyihin käytetyllä ajalla ja koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamisen useudella ei sen sijaan ollut yhteyttä toisiinsa: käytännössä
kaikki harjoittavat näitä käytänteitä yhtä usein (korrelaatiot lähellä nollaa tai
negatiivisia).

2.4.3

Oppimisympäristön piirteiden yhteydet käytänteisiin

Oppimisympäristön piirteistä selvitettiin koulun alueellisen sijainnin ja koulun
opetuskielen yhteydet oppilaiden harjoittamiin käytänteisiin.
Koulun alueellinen sijainti ja käytänteet
Erot oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisen useudessa olivat varsin
pieniä AVI-alueittain. Autenttisia opetusmenetelmiä käytettiin Pohjois-Suomessa hieman vähemmän kuin Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Länsi- ja SisäSuomessa. Opettajajohtoisia työskentelytapoja ja tieto- ja viestintätekniikkaa
käytettiin eniten itäsuomalaisissa kouluissa. Oman toiminnan suunnitteluun ja
vapaaseen tuottamisen sisältyneiden käytänteiden harjoittamisessa ei alueiden
välillä ollut merkittäviä eroja. Kuntaryhmittäin oman toiminnan suunnittelua ja
vapaata tuottamista harjoitettiin hieman enemmän kaupunkimaisissa kuin taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa. Käytännössä keskiarvojen väliset
erot olivat kuitenkin hyvin pieniä.
Myöskään koulun ulkopuolissa englannin kielen harrastuneisuudessa ei ollut
eroja AVI-alueittain.
Koulun opetuskieli ja oppilaan harjoittamat käytänteet
Oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisessa ei ollut myöskään koulun
opetuskielellä selittyviä eroja: suomenkielisten koulujen oppilaat ilmoittivat,
että he eivät käytä autenttisia opiskelumenetelmiä koskaan (keskiarvo 1,29),
ruotsinkieliset koulujen oppilaat harvoin (keskiarvo 1,57). Opettajajohtoisuuteen liittyvien käytänteitä harjoitettiin keskimäärin vain joskus koulun opetuskielestä riippumatta.
Läksyjen teon säännöllisyydessä erot suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä olivat käytännössä pieniä: molempien keskiarvot pyöristyivät vaihtoehtoon
usein. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osuus joskus läksynsä tekevien joukossa oli kuitenkin suhteessa suurempi (25 %) kuin suomenkielisten koulujen
oppilaiden (18 %).
Koulun ulkopuolisia, kielen ymmärtämiseen keskittyviä käytänteitä suomenkielisten koulujen oppilaat harjoittivat joskus (keskiarvo 3,42), ruotsinkielisten
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koulujen oppilaat aavistuksen verran useammin (keskiarvo 3,55). Aktiivisten,
koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamisen osalta erot olivat samansuuntaiset (keskiarvot: suomenkieliset 2,15; ruotsinkieliset 2,30).

2.5

Oppilaiden käsitykset englannin kielestä ja sen 		
opiskelusta

Seuraavaksi kuvaillaan oppilaiden käsityksiä englannin kielen opiskelusta,
omasta osaamisestaan sekä englannin kielen hyödyllisyydestä. Käsityksiä kartoitettiin oppilaslomakkeen väittämillä, jotka toistuvat samansisältöisinä eri oppiaineiden oppimistulosten arvioinneissa ja joihin oppilaat vastasivat viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat täysin eri mieltä–täysin samaa mieltä.
Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään
ensin lyhyt tiivistelmä päätuloksista.
Oppilaiden käsitykset omasta englannin osaamisestaan olivat varsin myönteiset
(keskiarvo 3,53): lähes kolme oppilasta viidestä piti itseään hyvänä englannin kielessä. Englantia pidettiin myös hyödyllisenä oppiaineena (keskiarvo 4,18) sekä
arki- että työelämän, kuin myös tulevien opintojen kannalta. Englanti ei kuitenkaan
ollut yksi oppilaiden lempiaineista koulussa (keskiarvo 3,40), vaikka yli puolet oppilaista pitikin englannin tunneista.
Neljä oppilasta viidestä koki englannin arvosanan vastaavan hyvin osaamistaan.
Oppilailla, jotka kokivat arvosanansa sopivaksi, oli myös englannin hyödyllisyydestä, englannista pitämisestä ja omasta osaamisestaan myönteisin käsitys. Tyttöjen
käsitys englannin hyödyllisyydestä oli jonkin verran myönteisempi (4,3) kuin poikien (4,0), pojat sen sijaan uskoivat tyttöjä enemmän omaan osaamiseensa (pojat
3,7; tytöt 3,4).
Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmilla oli selkeä yhteys englannin hyödyllisenä
kokemiseen. Englannista pitämiseen ja käsityksiin omasta osaamisesta yhteys oli
kohtalainen. Lukioon pyrkineet suhtautuivat englannin kieleen ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä myönteisemmin. He myös kokivat englannin jonkin verran
hyödyllisempänä sekä luottivat omaan osaamiseensa ammatilliseen koulutukseen
pyrkineitä enemmän. Myönteisimmät käsitykset ammatilliseen koulutukseen hakeutuneilla oli englannin kielen hyödyllisyydestä (3,9).
Kielitaidon yhteys oppilaan käsityksiin omasta osaamisestaan vaihteli voimakkaasta kohtalaiseen: voimakkain yhteys käsityksillä omasta osaamisesta oli kirjoitustehtävissä menestymiseen, sitten kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saatuihin
tuloksiin. Myös puhumistehtävissä menestymiseen yhteys oli kohtalainen.
Oppilaiden käsitykset englannin kouluarvosanan osuvuudesta ja oppilaiden arviointitehtävissä osoittama kielitaito vastasivat parhaiten toisiaan ymmärtämis- ja
kirjoittamistehtävissä. Puhumistehtävissä yhteys oli heikompi.
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2.5.1

Englannin kielen hyödyllisyys, käsitys omasta osaamisesta 		
ja englannista pitäminen

Oppilaiden käsitysten kartoittaminen osana oppimistulosten arviointia liittyy
opetussuunnitelman perusteissa sekä yleisiin kasvatustavoitteisiin että kielenopiskelun opiskelustrategisiin ja kulttuuritaidollisiin tavoitteisiin. Perusopetuksessa tulee sen arvopohjan mukaisesti edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä yhteisymmärrystä (Opetushallitus 2004, 12). Näihin voidaan katsoa
kuuluviksi englannin kielen arvostus, jota taustakyselyssä selvitettiin sekä kielen hyödyllisyyttä (viisi väittämää) että kielestä pitämistä (viisi väittämää) koskevilla väittämillä.
Opetussuunnitelman yleisissä kasvatustavoitteissa mainitaan myös elinikäinen
oppiminen jatavoitteellinen itsensä kehittäminen, joiden aineksia ovat omien
vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen (Opetushallitus 2004, 12, 36 ja
117). Oppilaskyselyssä oppilaan käsitystä itsestään oppijana selvitettiin viidellä
väittämällä.
Oppilaiden käsitykset omasta englannin osaamisestaan olivat varsin myönteiset: lähes kolme oppilasta viidestä piti itseään hyvänä englannin kielessä.
Viidesosalla ei ollut selvää kantaa asiasta ja hieman useampi piti itseään huonona englannin kielessä. Englantia pidettiin yleensä myös varsin helppona
oppiaineena. Monet englannin tunneilla opiskeltavat asiat olivat helppoja 43
prosentille oppilaista, ja yli puolet uskoi selviytyvänsä vaikeistakin englannin
tehtävistä. Enemmistö oppilaista myös koki, että heidän oli mahdollista päästä
hyviin tuloksiin englannin kielen opiskelussa. Kuvioon 57 on koottu oppilaiden vastausten prosentuaaliset osuudet.
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Kuvio 57. Käsitys omasta osaamisesta A-englannin oppilasvastauksissa.
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Kun oppilaiden käsitystä englannin kielen arvosanan ja oman osaamisen vastaavuudesta verrattiin toisiinsa, niin havaittiin, että useampi kuin neljä oppilasta
viidestä piti englannin arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden. Oppilaista 16 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että heidän englannin arvosanansa oli
osaamiseen nähden liian alhainen.
Toisella kysymyssarjalla kartoitettiin oppilaiden käsityksiä englannin kielen
hyödyllisyydestä. Lähes yhdeksän oppilasta kymmenestä oli sitä mieltä, että
englannin osaaminen on nykyaikana tärkeää. Erityisesti arkielämän tilanteissa
oppilaat uskoivat tarvitsevansa englannin kielen taitoa, mutta myös työelämässä ja tulevissa opinnoissa englannin osaaminen koettiin tarpeelliseksi. Koulussa
englannin tunneilla opiskeltuja asioita koki tarvitsevansa neljä oppilasta viidestä. Vain kaksi oppilasta sadasta oli sitä mieltä, että ei tarvitse englannin kieltä
työelämässä.
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13 7
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2 6
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26
18

2 7
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% 0
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Kuvio 58. Käsitys oppiaineen hyödyllisyydestä A-englannin oppilasvastauksissa.
Englannin kielen kokeminen tarpeelliseksi ilmeni myös siten, että kaksi oppilasta kolemsa opiskeli englantia mielellään, ja yli puolet oppilaista piti englannin tunneista. Tosin runsaalla viidenneksellä ei ollut asiasta selkeää käsitystä.
Vaikka englanti oli kahden kolmanneksen mielestä kiinnostava oppiaine, niin
16 prosentin mielestä englannin opiskelu koulussa oli ikävystyttävää.
Väittämässä, jossa oppilaiden piti ottaa kantaa siihen, oliko englanti yksi heidän
lempiaineistaan, jakaantuivat vastaukset varsin tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen välillä. Täysin eri mieltä asiasta oli niukka viidennes oppilaista, jonkin
verran eri mieltä vähän yli viidennes, viidenneksellä ei ollut selvää kantaa asiaan ja niukka viidennes oli asiasta jonkin verran tai täysin samaa mieltä. Myös
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englannin kielen tehtävien kiinnostavuutta koskeneessa väittämässä oppilaiden
mielipiteet jakaantuivat kolmeen ryhmään: kolmanneksen mielestä tehtävät eivät olleet kiinnostavia, kolmanneksen mielestä olivat ja kolmanneksella ei ollut
selvää kantaa asiaan.

Opiskelen mielelläni
englannin kieltä.
Yleensä meillä on
englannin kielessä
kiinnostavia tehtäviä.

4

11
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19
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oppiaine.
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Kuvio 59. Oppiaineesta pitäminen A-englannin oppilasvastauksissa.
Näyttäisikin siltä, että vaikka enemmistö oppilaista koki englannin osaamisen
tärkeäksi ja koki myös olevansa englannin kielessä melko hyvä, niin oppiaineena englanti ei ollut selkeästi yksi oppilaiden lempiaineista. Samansuuntaisia
tuloksia on saatu myös aiemmissa matematiikan (Rautopuro 2013) ja äidinkielen (Lappalainen 2011) oppimistulosten arvioinneissa.
Keskimäärin oppilailla oli myönteinen käsitys englannin hyödyllisyydestä (keskiarvo 4,18) ja omasta osaamisestaan (keskiarvo 3,53). Englannista pitämisen
osalta käsitykset olivat neutraalit (keskiarvo 3,40).
Käsitysulottuvuuksien keskinäisistä yhteyksistä voimakkain oli englannin kielestä pitämisen ja oman osaamisen välillä (korrelaatio 0,63, selitysaste 40 %).
Englannista pitämisellä oli myös yhteyttä sen hyödyllisenä kokemiseen (korrelaatio 0,53, selitysaste 28 %). Samoin englannin hyödyllisyyden yhteys omaan
osaamiseen oli kohtalainen (0,45, selitysaste 20 %). Ne, jotka pitivät englannin
kielen opiskelusta, kokivat sen hyödylliseksi ja heillä oli myös myönteinen käsitys omasta osaamisestaan.
Kun käsityksistä muodostuneet sisällölliset kokonaisuudet rinnastettiin oppilaiden käsityksiin englannin kielen arvosanan osuvuudesta havaittiin, että oppilailla, jotka kokivat arvosanansa sopivaksi, oli myös englannin hyödyllisyydestä,
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englannista pitämisestä ja omasta osaamisestaan myönteisin käsitys. Niillä, joiden mielestä arvosana oli liian korkea, oli heikoin käsitys omasta osaamisestaan.
Englannin kielestä keskimäärin eniten pitivät ne, joiden mielestä arvosana oli
sopiva. Erot arvosanansa liian alhaiseksi ja liian korkeaksi kokeviin olivat käytännössä kuitenkin hyvin pienet. Samoin englannin kielen hyödylliseksi kokemisessa ei ryhmien välillä ollut käytännössä eroja. Sen sijaan arvosanansa
sopivaksi kokevilla oli jonkin verran myönteisempi kuva omasta osaamisestaan
(keskiarvo 3,57) kuin arvosanansa liian alhaiseksi (3,46) tai liian korkeaksi
(2,91) kokeneilla.

2.5.2

Oppilaan taustatekijöiden yhteydet käsityksiin

Seuraavaksi tarkastellaan oppilaan sukupuolen, vanhempien koulutustaustan,
oppilaan jatko-opintosuunnitelmien sekä englannin kielen arvosanan ja läksyihin käytetyn ajan pituuden yhteyttä oppilaiden käsityksiin.
Sukupuoli ja käsitykset
Erot tyttöjen ja poikien käsityksissä koskien englannin kielen hyödyllisyyttä,
omaa osaamista ja englannista pitämistä olivat pieniä (p < 0,001; pitäminen:
d = 0,13; hyödyllisyys d = 0,42; osaaminen d = 0,26). Tytöillä englannin hyödyllisyyttä ja englannista pitämistä kuvaavat keskiarvot olivat aavistuksen poikien
keskiarvoja korkeampia, pojilla sen sijaan käsitys omasta osaamisesta oli hieman myönteisempi kuin tytöillä. Kuviossa 60 on esitetty käsitysten keskiarvot
sekä tyttöjen ja poikien keskimääräiset käsitykset englannin kielen opiskelusta.
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Kuvio 60. Tyttöjen ja poikien keskimääräiset käsitykset englannin opiskelusta.

Erot tyttöjen ja poikien käsityksissä olivat pieniä suhteessa sekä omaan osaamiseen (d = 0,26) että englannin hyödyllisyyteen (d = 0,42). Poikien hyvillä tuloksilla englannissa oli yhteyttä siihen, että poikien mielestä englanti on helppo
oppiaine, he ovat hyviä siinä ja pystyvät selviytymään vaikeistakin englannin
tehtävistä. Tytöillä sen sijaan korostui englannin opiskelussa hyötynäkökulma.
Englannin osaaminen sinänsä ei ollut tytöille yhtä tärkeää kuin pojille. Tytöt
opiskelevat englantia ennen kaikkea siksi, että he tarvitsevat englannin kielen
taitoa arkielämän tilanteissa, tulevissa opinnoissaan ja myös työelämässä. Koulussa opiskellut asiat olivat tyttöjen mielestä tarpeellisia, vaikkakin usein vaikeita.
Oppilaiden käsityksissä englannin kielen arvosanan osuvuudesta oli myös jonkin verran eroja tyttöjen ja poikien välillä. Pojista 79 prosenttia piti arvosanaansa sopivana, tytöistä 86 prosenttia. Pojat olivat kuitenkin tyttöjä useammin sitä
mieltä, että heidän englannin kielen arvosanansa oli liian alhainen (pojat 25 %,
tytöt 12 %). Oppilaiden englannin kielen arvosanat sukupuolittain on esitetty
taulukossa 6, sivulla 39.

154

Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden käsitykset
Vanhempien koulutustaustan (ylioppilas vs. ei-ylioppilas) ja oppilaan käsitysten välinen yhteys oli oman osaamisen (d = 0,57) ja oppiaineen hyödyllisyyden
(d = 0,61) osalta kohtalainen, oppiaineesta pitämisen osalta pieni (d = 0,37).
Käytännössä tämä tarkoitti, että oppilaiden käsitykset olivat keskimäärin jonkin
verran myönteisempiä, jos heidän molemmat vanhempansa olivat ylioppilaita.
Ylioppilasvanhempien lapset pitivät englannin kielestä keskimäärin jonkin verran enemmän (keskiarvo 3,6) kuin ei-ylioppilastaustaisten vanhempien lapset
(keskiarvo 3,3), ja heillä oli jonkin verran myönteisempi käsitys omasta osaamisestaan (keskiarvo 3,9). Ei ylioppilastaustaisten vanhempien lapsilla sen sijaan
käsitykset sekä englannista pitämisestä (keskiarvo 3,3) että omasta osaamisesta
olivat keskimäärin epävarmempia (keskiarvo 3,3).
Oppilaiden käsitykset englannin hyödyllisyydestä olivat jonkin verran yhteydessä vanhempien koulutustaustaan: sekä ylioppilas- että ei-ylioppilastaustaisten vanhempien lapset olivat englannin hyödyllisyydestä keskimäärin jonkin
verran samaa mieltä (keskiarvot: ylioppilas 4,4; ei ylioppilas 4,0).
Jatko-opintosuunnitelmat ja käsitykset
Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmilla oli kohtalainen yhteys sekä englannista
pitämiseen (d = 0,58) että käsityksiin omasta osaamisesta (d = 0,65). Selkein
yhteys oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla oli englannin hyödyllisenä kokemiseen (d = 0,89) sekä kokonaisasenteeseen (d = 0,84) englannin kieltä ja sen
opiskelua kohtaan.
Lukioon pyrkineet suhtautuivat englannin kieleen selkeästi ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä myönteisemmin. Lukioon menijät myös kokivat englannin
hyödyllisempänä ja luottivat omaan osaamiseensa enemmän kuin ammatillisen
koulutuksen valinneet. Myönteisimmät käsitykset ammatilliseen koulutukseen
pyrkineillä oli suhteessa englannin hyödyllisyyteen. Kuviossa 61 on kuvattu oppilaiden käsitysten keskiarvot jatkokoulutussuunnitelmien mukaan jaoteltuina.
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Kuvio 61. Oppilaiden käsitysten keskiarvot jatko-koulutussuunnitelmien mukaan.
Myös oppilaiden käsityksissä arvosanan osuvuudesta oli jatko-opintosuunnitelmien mukaisia, tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,001). Ammatilliseen koulutukseen pyrkineissä oppilaissa oli suhteessa enemmän sellaisia, jotka kokivat
englannin arvosanansa liian alhaiseksi, kuin lukioon pyrkineissä oppilaissa.
Englannin kielen arvosana ja käsitykset
Oppilaiden käsitykset ja englannin kielen arvosana olivat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Käsitysten yhteenlaskettu korrelaatio englannin kielen arvosanaan oli korkea (0,66), ja se selitti 44 prosenttia oppilaan kouluarvosanasta.
Voimakkain yhteys englannin kielen arvosanalla oli oppilaan käsityksiin omasta osaamisestaan, josta se selitti 46 prosenttia. Englannista pitämisen ja sen
koetun hyödyllisyyden yhteys englannin kielen arvosanaan oli sen sijaan kohtalainen (pitäminen 25 % ja hyödyllisyys 21 %).
Englannin kielen läksyihin käytetty aika ja käsitykset
Arviointiin osallistuneiden oppilaiden englannin kielen läksyihin käyttämän
ajan pituus oli jonkin verran yhteydessä oppilaiden käsitysten myönteisyyteen.
Jos oppilas ilmoitti käyttävänsä läksyihin aikaa puolesta tunnista tuntiin piti hän
englannista hieman enemmän kuin jos hän ei käyttänyt läksyihin aikaa lainkaan, tai päinvastoin. Oppiaineen hyödylliseksi kokeminen ei sen sijaan lisän-
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nyt läksyihin käytetyn ajan pituutta juurikaan, ja käsityksiin omasta osaamisesta
läksyihin käytetyn ajan piteneminen vaikutti jopa hieman negatiivisesti. Käytännössä erot läksyihin käytetyn ajan pituuden ja oppilaiden käsitysten välisessä
yhteydessä olivat kuitenkin hyvin pieniä ja miltei olemattomia. Taulukkoon 31
on koottu läksyihin käytetyn ajan ja oppilaan käsitysten keskinäiset yhteydet.
Koska yli tunnin läksyihin käyttäneiden oppilaiden lukumäärä oli pieni, yhdistettiin heidät yli puoli tuntia läksyihin käyttäneiden ryhmään.
Taulukko 31. Läksyihin käytetyn ajan ja oppilaiden käsitysten väliset yhteydet.
N
Pitäminen
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
Hyödyllisyys
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
Osaaminen
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
Kokonaisasenne
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän

Keskiarvo

Keskihajonta

Yhteensä

402
2 637
359
3 398

3,0
3,4
3,6
3,4

1,0
0,9
1,0
1,0

Yhteensä

402
2 640
359
3 401

3,9
4,2
4,3
4,2

0,9
0,7
0,7
0,7

Yhteensä

403
2 642
360
3 405

3,5
3,6
3,3
3,5

1,1
0,9
1,0
1,0

Yhteensä

403
2 642
360
3 405

3,5
3,7
3,8
3,7

0,9
0,7
0,7
0,7

p
< 0,000

< 0,000

< 0,000

< 0,000

Asteikko: 1 = Olen täysin eri mieltä. 2 = Olen jonkin verran eri mieltä. 3 = Kantani
on epävarma tai minulla ei ole selvää käsitystä. 4 = Olen jonkin verran samaa mieltä.
5 = Olen täysin samaa mieltä.

Kuten loogista onkin, pitivät läksyihin yli puoli tuntia käyttäneet oppilaat englannista keskimäärin enemmän (keskiarvo 3,6) kuin ei läksyihin lainkaan aikaa
käyttäneet oppilaat (keskiarvo 3,0). Myös jos oppilaalla oli selkeä käsitys omasta hyvästä osaamisestaan, oli odotuksenmukaista, että hän selviytyi läksyistä
alle 30 minuutissa (keskiarvo 3,6).
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2.5.3

Oppimisympäristön piirteiden yhteydet käsityksiin

Oppimisympäristön piirteisiin sisältyivät koulun alueellinen sijainti, koulun
opetuskieli ja englannin kielen opetusjärjestelyt koulussa. Lisäksi selvitettiin
koulujen osallistumista erilaisiin kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin.
Koulun alueellinen sijainti ja oppilaan käsitykset
Oppilaiden käsityksissä englannin kielestä ja omasta osaamisestaan ei ollut
juurikaan alueellisia eroja, tosin myönteisimmät käsitykset olivat yleensä Etelä-, Lounais- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen oppilailla. Käytännössä kuitenkin erot
myönteisimpien ja kielteisimpien käsitysten välillä olivat melko pieniä (esim.
kokonaisasenne: Etelä-Suomi 3,81–Itä-Suomi 3,55).
Kuntaryhmien väliset erot olivat myös varsin pieniä. Myönteisimmät käsitykset
englannin kielestä ja omasta osaamisesta oli yleensä kaupunkimaisten alueiden oppilailla ja kielteisimmät maaseutumaisten alueiden oppilailla. Erot eivät
olleet kuitenkaan suuria (kokonaisasenne: kaupunkimaiset alueet 3,8–maaseutumaiset alueet 3,6).
Koulun opetuskieli ja oppilaan käsitykset
Sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaiden käsitykset oppiaineesta pitämisestä, englannin hyödyllisyydestä sekä omasta osaamisesta olivat kokonaisuudessaan myönteiset. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden käsitykset
omasta osaamisesta (keskiarvo 3,70) olivat kuitenkin jonkin verran positiivisemmat kuin suomenkielisten koulujen oppilaiden (keskiarvo 3,50). Sen sijaan käsityksissä englannin kielen hyödyllisyydestä ja englannista pitämisestä
ei juurikaan ollut koulun opetuskielestä johtuvia eroja, ei myöskään oppilaiden
käsityksissä englannin arvosanan osuvuudesta.
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Kuvio 62. Oppilaiden käsitysten keskiarvot koulun opetuskielen mukaan.

Useamman taustatekijän yhteyksiä käsityksiin
Seuraavaksi tarkastellaan useamman taustatekijän, kuten sukupuolen, jatkokoulutussuunnitelmien ja koulun opetuskielen yhteyttä oppilaiden saavuttamaan kielitaitoon.
Käsitykset, sukupuoli, kielitaito
Oppilaan käsitys omasta osaamisestaan oli käsitysulottuvuuksista eniten yhteydessä eri osataidoissa menestymiseen sekä tytöillä että pojilla. Korrelaatiot
olivat kohtalaisia vaihdellen pojilla kuullun ymmärtämisen ja puhumisen 0,59:n
ja kirjoittamisen 0,68:n välillä, tytöillä kuullun ymmärtämisen 0,59:n ja kirjoittamisen 0,70:n välillä. Heikoin yhteys tyttöjen kokemana oli kuullun ymmärtämistaitojen ja hyödyllisyyden (korrelaatio 0,35) välillä.
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Taulukko 32. Osaamisen ja itsearvioidun kielitaidon väliset yhteydet sukupuolittain.
Osataito

Korrelaatio
pojat

Selitysaste %
tytöt

pojat

tytöt

Kuullun ymmärtäminen

0,59

0,59

35

35

Luetun ymmärtäminen

0,60

0,62

36

38

Puhuminen

0,59

0,60

35

36

Kirjoittaminen

0,68

0,70

46

49

Oppilaiden itsearvioitu englannin kielen osaaminen oli siis samansuuntaista,
kuin heidän arvioinnissa käytettyjen tehtävien avulla mitattu osaamisensa, vaikka eroja toki esiintyi. Itsearvioitu osaaminen selitti sekä pojilla että tytöillä eniten kirjoittamistehtävissä menestymistä.
Jatko-opintosuunnitelmat, sukupuoli ja käsitykset
Tyttöjen ja poikien käsityksissä oli jatko-opintosuunnitelmien mukaisia eroja
kaikilla kolmella ulottuvuudella (p < 0,001). Ensinnäkin kokonaisasenne lukioon pyrkineillä tytöillä ja pojilla oli selkeästi myönteisempi verrattuna ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden asenteisiin. Myös käsityksissä omasta
osaamisesta oli selkeitä eroja. Lukioon pyrkineiden poikien käsitys omasta
osaamisestaan oli myönteisempi kuin ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden
poikien käsitykset. Myös tytöillä käsitys omasta osaamisesta oli lukioon pyrkineillä ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä vankempi. Tulos ei sinänsä ole
yllättävä, sillä lukioon pyrkineet pojat ja tytöt menestyivät myös arviointitehtävissä ammatilliseen koulutuksen pyrkineitä paremmin.
Englannin hyödyllisyyden kokivat vähäisimmäksi ammatilliseen koulutukseen
pyrkineet pojat ja suurimmaksi lukioon pyrkineet tytöt. Ammatilliseen koulutukseen aikoneet pojat myös pitivät englannin kielestä jonkin verran vähemmän kuin lukioon aikoneet pojat. Kuviossa 63 on esitetty oppilaiden käsitysten
keskiarvot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan jaoteltuina.
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Kuvio 63. Oppilaiden käsitysten keskiarvot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan.
Ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä tytöillä käsitysten keskiarvot olivat kaikilla muilla ulottuvuuksilla ryhmistä alhaisimmat paitsi käsitykset englannin
hyödyllisyydestä. Lukioon pyrkineiden tyttöjen käsitykset taas olivat muutoin
varsin myönteiset paitsi käsitykset omasta osaamisesta, minkä suhteen he olivat
aavistuksen verran lukioon pyrkineitä poikia epäileväisempiä.
Koulun opetuskieli, sukupuoli ja käsitykset
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden käsityksissä ei ollut juurikaan
sukupuolesta johtuvia eroja. Ruotsinkielisten koulujen poikien käsitys omasta osaamisesta oli vain aavistuksen verran myönteisempi (keskiarvo 3,8) kuin
suomenkielisten koulujen pojilla (keskiarvo 3,6).
Tytöillä eroja suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä oli hieman enemmän.
Suurin ero oli käsityksissä omasta osaamisesta, joka ruotsinkielisten koulujen
tytöillä oli selkeästi myönteisempi (keskiarvo 3,6) kuin suomenkielisten koulujen tytöillä (keskiarvo 3,4; p < 0,001, d = 0,28). Sen sijaan muilla ulottuvuuksilla
erot olivat käytännössä hyvin pieniä (kokonaisasenne, keskiarvo: ruotsinkieliset 3,8; suomenkieliset 3,7; pitäminen: molemmilla keskiarvo 3,5).
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2.6

Kielitaidon, oppimista edistävien käytänteiden ja 		
käsitysten keskinäisiä yhteyksiä englannin kielen 		
A-oppimäärässä

Seuraavassa kuvaillaan eri tavoitealueiden (kielitaito, käytänteet, käsitykset) keskinäisiä yhteyksiä. Ensin raportoidaan oppilaan harjoittamien käytänteiden ja
käsitysten yhteydet kielitaitoon, sitten käsitysten ja käytänteiden väliset yhteydet.

2.6.1

Kielitaidon ja englannin kielen oppimista edistävien
käytänteiden yhteyksiä

Englannin oppitunneilla harjoitettujen yksittäisten, oppimista edistävien käytänteiden yhteys oppilaan kielitaitoon oli heikko kaikissa osataidoissa. Esimerkiksi se, että opettaja käytti englannin kieltä puhuessaan luokalle oli vain heikosti yhteydessä kuullun ymmärtämiseen (0,20), luetun ymmärtämiseen (0,20)
ja kirjoittamiseen (0,21). Yhtä heikko yhteys oppilaan tuloksiin oli englannin
kokeissa olevalla vapaalla kirjallisella tuottamisella (korrelaatio kirjoittamiseen
ja luetun ymmärtämiseen 0,20).
Kaiken kaikkiaan ei oppimista edistävistä käytänteistä erottuneilla viidellä sisältöulottuvuudella ollut A-englannin aineistossa yhteyttä oppilaan eri osataidoista saamiin tuloksiin (korrelaatiot < 0,20).
Koulun ulkopuolinen harrastuneisuus ja kielitaito
Oppilaan koulun ulkopuolella harjoittamilla käytänteillä sen sijaan oli kohtalainen yhteys eri osataidoissa menestymiseen. Suurin yksittäisen, koulun ulkopuolista harrastuneisuutta ilmentäneen käytänteen ja kielellisen osataidon
välinen yhteys oli englanninkielisten elokuvien ja videoklippien katselemisella
(kuultu 0,42; luettu 0,40; kirjoittaminen 0,39; puhuminen 0,40). Myös englanninkielisten verkkotekstien lukemisella oli kohtalainen yhteys eri osataidoista
saatuihin tuloksiin (kuultu 0,37; luettu 0,37; kirjoittaminen 0,39; puhuminen
0,37). Heikoin yhteys osaamiseen oli englannin puhumisella turistien kanssa
(kaikissa osataidoissa < 0,25).
Korrelaatiot koulun ulkopuolella tapahtuvan englannin kielen harrastamisen ja
eri osataitojen välillä on koottu taulukkoon 33.
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Taulukko 33. Osataitojen ja koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamisen väliset yhteydet.
Osataito

Ymmärtämiseen keskittyvä
kielenkäyttö

Tuottamiseen keskittyvä
kielenkäyttö

Kuullun ymmärtäminen

0,38

0,34

Luetun ymmärtäminen

0,39

0,34

Kirjoittaminen

0,42

0,40

Puhuminen

0,42

0,40

Kuten taulukosta voi päätellä, olivat kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen keskittyvän kielenkäytön korrelaatiot eri osataitoihin melko samansuuruisia, mikä
osaltaan kuvaa käytänteiden päällekkäisyyttä ja toisiinsa limittymistä.
Läksyjen teon säännöllisyys ja kielitaito
Myös läksyjen teon säännöllisyydellä oli tässä, samoin kuin aiemmissakin oppimistulosten arvioinneissa (esim. Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012), yhteyttä
oppilaan tuloksiin. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti kuullun ymmärtämistehtävissä kolme neljännestä niistä oppilaista, jotka ilmoittivat tekevänsä englannin läksyt lähes aina (n = 1 539). Usein läksynsä tekevistä oppilaista (n = 942) vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi noin 64 prosenttia,
joskus läksynsä tekevistä (n = 648) noin 58 prosenttia ja vain harvoin läksynsä
tekevistäkin (n = 227) noin 59 prosenttia. Ei koskaan läksynsä tekevistä (n = 57)
myös lähes puolet ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, mutta heidän
joukossa oli myös enin osa oppilaita, jotka jäivät taitotasolle A2.1 tai sen alle.
Myös ratkaisuosuuksien perusteella tulokset olivat samansuuntaiset. Suurin ero
kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuuksissa oli niiden välillä, jotka eivät koskaan
tehneet läksyjään (ratkaisuosuus 48 %) ja niiden, jotka ilmoittivat tekevänsä
läksyt lähes aina (ratkaisuosuus 62 %).
Luetun ymmärtämistehtävissä läksyjen teon säännöllisyyden yhteys tuloksiin oli
pääpiirteissään samansuuntainen kuin kuullun ymmärtämistehtävissäkin. Melkein aina läksynsä tekevistä oppilaista (n = 1 540) lähes kolme neljästä ylsi hyvän
osaamisen taitotasolle tai sen yli. Noin 40 prosenttia oppilaista (n = 57), jotka
eivät tehneet läksyjään koskaan, ylsi taitotasolle B1.2 tai sen yli. Ei koskaan läksyjään tekevistä oppilaista (n = 57) noin puolet jäi taitotasolle A2.1 tai sen alle.
Ratkaisuosuuksien perusteella tulos oli sama: ne jotka tekivät englannin kielen
läksyt lähes aina, saivat arviointitehtävistä parhaimmat tulokset. Myös puhumistehtävissä lähes aina läksynsä tekevistä oppilaista (n = 712) valtaosa (84 %) ylsi
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vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, usein (n = 393) tai vain harvoin läksynsä tekevistä (n = 87) lähes kolme oppilasta neljästä (harvoin 72 %, usein 73 %).
Ei koskaan läksyjään tekevistä (n = 23) myös kolme viidennestä ylsi hyvän
osaamisen taitotasolle tai sen yli. Erot oppilaiden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).
Kirjoittamistehtävissä lähes aina englannin läksyt tekevistä oppilaista (n =
1 533) noin kahdeksan oppilasta kymmenestä ylsi hyvän osaamisen taitotasolle tai sen yli. Ero joskus, vain harvoin tai ei koskaan läksynsä tekeviin oli
kahdestakymmenestä (vaihtoehto joskus) lähes kolmeenkymmeneen prosenttiyksikköön (vaihtoehto ei koskaan). Kuitenkin noin puolet niistä oppilaista,
jotka eivät tehneet englannin opiskeluun liittyviä tehtäviä koskaan (n = 54), sai
kirjoittamistehtävistä arvosanan A2.2 tai korkeamman, eli siis pääsi vähintään
hyvän osaamisen taitotasolle.
Tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että selkein yhteys vähintään hyvän
osaamisen taitotason saavuttamisen ja läksyjen teon säännöllisyyden välillä
oli luetun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä. Tulee kuitenkin huomata, että
alimmille taitotasoille (alle A1.1 tai A1.1) esimerkiksi kirjoittamistehtävissä jääneistä oppilaista noin neljännes oli sellaisia, jotka eivät tehneet kotitehtäviään
koskaan, kun taas lähes aina tehtävänsä tekevistä tällaisia oppilaita oli vain
vajaa kaksi prosenttia. Voisikin ajatella, että erityisesti kirjallinen kielitaito vaatii enemmän oppilaan tietoista paneutumista, esimerkiksi läksyjen tekemistä,
kun taas puhumis- ja kuullunymmärtämistaidot edistyvät ikään kuin itsestään
sellaisten harrastusten parissa, joissa englanti on muutenkin mukana, kuten
esimerkiksi musiikin kuuntelu, pelaaminen ja elokuvien/videoklippien katseleminen.
Taulukko 34. Läksyjen teon säännöllisyyden yhteys hyvän osaamisen taitotason saavuttamiseen osataidoittain.
Osataito

Luetun ymmärtäminen
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Kirjoittaminen
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En tee tehtäviä koskaan:
hyvän osaamisen taitotason
saavuttaneiden osuus %
42
49
61
52

Teen tehtävät lähes aina:
hyvän osaamisen taitotason
saavuttaneiden osuus %
72
74
84
81

2.6.2

Kielitaidon ja oppilaan käsitysten välisiä yhteyksiä

Yhteys kielitaidon ja oppilaiden englannin kielen kouluarvosanan osuvuuden
välillä oli korkea erityisesti ymmärtämis- sekä kirjoittamistehtävissä. Kuullun
ymmärtämisen ja kirjoittamisen tehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle yltäneistä oppilaista noin kolme neljästä piti englannin arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden, luetun ymmärtämistehtävissä jopa neljä viidestä.
Oppilaita, jotka pitivät englannin arvosanaansa osaamiseensa nähden liian alhaisena ja saavuttivat hyvän osaamisen taitotason tai sen yli, oli kirjoittamistehtävissä kolme oppilasta viidestä (n = 520), luetun ymmärtämistehtävissä runsas
kaksi kolmesta (n = 539) ja kuullun ymmärtämistehtävissä lähes seitsemän oppilasta kymmenestä (n = 539). Puhumistehtävissä osaamisen ja kouluarvosanan
osuvuuden välinen yhteys oli heikko.
Myös kielitaidon yhteys kaikkiin kolmeen käsitysulottuvuuteen vaihteli kohtalaisesta korkeaan. Voimakkain yhteys kielitaidolla oli käsitykseen omasta osaamisesta. Eri osataidoista käsityksellä omasta osaamisesta oli voimakkain yhteys
kirjoitustehtävissä (0,67), sitten kuullun (0,66) ja luetun (0,66) ymmärtämistehtävissä menestymiseen. Myös puhumistehtäviin yhteys oli kohtalainen (0,58),
samoin englannin kielestä pitämiseen (vaihteluväli 0,42–0,47) ja englannin
hyödyllisenä kokemiseen (vaihteluväli 0,41–0,45). Se, että käsitys omasta osaamisesta oli käsitysulottuvuuksista voimakkaimmin yhteydessä kielellisiin taitoihin, oli varsin odotuksenmukainen tulos, sillä keskimäärin seitsemän vuoden
aikana hankittu kokemus englannin opiskelusta on ehtinyt muokata oppilaan
minäkäsitystä englannin kielen oppijana varsin realistiseksi.
Käsitysten keskinäisistä yhteyksistä englannin kielen hyödyllisyyden ja siitä pitämisen välinen yhteys oli kohtalainen (korrelaatio 0,53). Käytännössä tämä
tarkoitti, että jos oppilas piti englannin opiskelua vain vähän hyödyllisenä, niin
hän piti myös vain vähän englannin opiskelusta.

2.6.3

Oppimista edistävien käytänteiden ja oppilaan käsitysten 		
välisiä yhteyksiä

Oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisella ja oppilaan käsityksillä oli
vain heikko keskinäinen yhteys (0,20 < r < 0,35). Jonkin verran yhteyttä oli
opettajajohtoisten työskentelytapojen ja oppiaineesta pitämisen välillä, joskin
myös se jäi heikoksi (0,30).
Englannin kielen arvosanansa osuvimmaksi kokivat ne oppilaat, jotka tekivät
tehtävänsä usein tai lähes aina. Jos tehtäviä ei ollut tehty koskaan, vain harvoin tai joskus, koettiin arvosana useammin liian alhaiseksi. Mielenkiintoista oli
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havaita, että liian korkeaksi arvosanan koki muutama oppilas, joka ei tehnyt
läksyjään koskaan. Oppilaan kokemuksella englannin kielen arvosanan osuvuudesta oli yhteyttä tehtävien teon säännöllisyyteen (p < 0,001).
Taulukko 35. Englannin arvosanan osuvuus suhteessa tehtävien teon säännöllisyyteen.
Kuinka usein teet englannin opiskeluun liittyvät tehtävät?
en koskaan vain harvoin
Osaamiseeni nähden
englannin
arvosanani
on

Yhteensä

2.7

liian alhainen
- lukumäärä
-%

joskus

usein

lähes aina Yhteensä

17
3,2

53
9,9

140
26,2

145
27,2

179
33,5

534
100,0

sopiva
- lukumäärä
-%

39
1,4

161
5,7

493
17,6

776
27,7

1 332
47,6

2 801
100,0

liian korkea
- lukumäärä
-%

4
6,7

8
13,3

13
21,7

11
18,3

24
40,0

60
100,0

- lukumäärä
-%

60
1,8

222
6,5

646
19,0

932
27,5

1 532
45,2

3 395
100,0

Vertailua vuoden 1999 englannin A-oppimäärän 		
arviointiin

A-englannissa tehtiin edellinen oppimistulosten arviointi vuonna 1999 (Tuokko
2000). Koska arviointitehtävien sisältö ja rakenne on vuosien kuluessa muuttunut varsin paljon, voitiin vuoden 1999 arviointitehtävistä tehtävätyyppien
yhteensopivuuden vuoksi käyttää ainoastaan kolmea osiota niin luetun kuin
kuullun ymmärtämistehtävissäkin. Näiden ns. linkkitehtävien tarkempi kuvaus
ja sijoittuminen eri taitotasoille on kuvattu luvussa 2.2. Osioiden toimivuudesta
vuonna 1999 oli tämän raportin kirjoittamisvaiheessa käytettävissä ainoastaan
ratkaisuosuudet, jotka esitetään kevään 2013 arvioinnin tulosten kanssa kootusti taulukossa 36. Kunkin osion kohdalle on merkitty myös sen taitotasoille
asettamisen (Bookmark) tuloksena saama taitotaso.
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Taulukko 36. Vuosien 2013 ja 1999 arviointien yhteiset osiot kuullun ymmärtämisessä ja osioiden keskimääräiset ratkaisuosuudet arviointikerroittain.

Kuullun ymmärtäminen: Vinkkejä viikonlopun viettoon (3 avokysymystä)

- osio 19

- osio 20

- osio 21

vuosi 1999
- ratkaisuosuus

vuosi 2013
- ratkaisuosuus

37 %

29 %

0 p = 50 %
1 p = 26 %
2 p = 24 %

0 p = 54 %
1 p = 32 % (A2.2)
2 p = 14 % (B1.1)

40 %

0 p = 18 %
1 p = 28 %
2 p = 54 %

0 p = 28 %
1 p = 59 % (A2.2)
2 p = 13 % (B1.1)

64 %

0 p = 21 %
1 p = 32 %
2 p = 48 %

0 p = 23 %
1 p = 26 % (A1.2)
2 p = 51 % (A1.3)

69 %

64 %

vuosi 1999
- ratkaisuosuus
pistemäärittäin

vuosi 2013
- ratkaisuosuus
pistemäärittäin

Tehtävä ”Vinkkejä viikonlopun viettoon” sisälsi kolme avokysymystä, joista kukin oli kahden pisteen arvoinen. Vastausten pisteytyksessä käytettiin samoja
ohjeita kuin vuoden 1999 arvioinnissa kahden pisteen vastausten osalta. Yhden
pisteen vastauksille ei vuoden 1999 arvioinnissa ollut pisteytysohjeita.
Kuten taulukosta 36 ilmenee, oli osion 20 ratkaisuosuus vuoden 2013 arvioinnissa selkeästi alhaisempi kuin vuoden 1999 arvioinnissa. Erot koskevat erityisesti yhden ja kahden pisteen ratkaisuosuuksia. Osiosta täydet kaksi pistettä sai
vuonna 1999 yli puolet oppilaista, vuonna 2013 vain runsas yksi oppilas kymmenestä. Sen sijaan vuoden 2013 arvioinnissa osiosta yhden pisteen saaneiden
prosentuaalinen osuus oli suurempi kuin edellisessä arvioinnissa. Myös osiosta
19 oppilaat saivat nyt selkeästi harvemmin täydet kaksi pistettä kuin vuoden
1999 arvioinnissa. Nolla pistettä osioista 19 ja 21 saaneita oli kutakuinkin saman
verran molemmissa arvioinneissa, mutta osiossa 20 selkeästi enemmän vuoden
2013 arvioinnissa. Koska avovastausten pisteyttämisessä on aina jonkin verran
subjektiivisuutta mukana, ei näistä tuloksista voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä oppilaiden kielitaidon kehityksestä puoleen tai toiseen.
Luetun ymmärtämisen tehtävä ”Lyhyitä tekstejä kierrätyksestä” oli yhteinen
vuoden 1999 arvioinnin kanssa. Tehtävä sisälsi kolme monivalintatehtävää, jotka olivat tehtävävihkossa englanniksi. Monivalintatehtävien osalta arviointioh-
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jeet eivät jätä tulkinnan varaa, sillä on olemassa vain yksi hyväksyttävä vastaus.
Vuoden 2013 arvioinnissa oppilaat valitsivat osioissa 10 ja 11 viidestä kuuteen
prosenttiyksikköä useammin oikean vastausvaihtoehdon kuin vuonna 1999,
osiossa 12 kaksi prosenttiyksikköä harvemmin. Ero kahden arviointikerran välillä ei näin ollen ollut suuri, eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä
oppilaiden kielitaidon kehittymisestä puoleen tai toiseen.
Taulukko 37. Vuosien 2013 ja 1999 arviointien yhteiset osiot luetun ymmärtämisessä ja osioiden keskimääräiset ratkaisuosuudet arviointikerroittain.

Luetun ymmärtäminen: Lyhyitä tekstejä kierrätyksestä (3 MV)
vuosi 1999
- ratkaisuosuus

vuosi 2013
- ratkaisuosuus

- osio 10

78 %

83 % (A2.2)

- osio 11

61 %

67 % (A2.2)

- osio 12

48 %

46 % (B1.2)

Verrattaessa oppilaiden vuoden 2013 arvioinnissa saavuttamia englannin taitotasoja vuoden 1999 arvioinnin tuloksiin havaitaan, että oppilaiden kielitaito
on jonkin verran parantunut tuottamistaidoissa, mutta heikentynyt aavistuksen ymmärtämistaidoissa. Vuoden 1999 arviointitulokset opetussuunnitelman
taitotasoasteikolle linkittäessään Tuokko (2006) päätyi seuraavanlaisiin tuloksiin: hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden osuus oli kuullun ymmärtämistehtävissä 69 (nyt 67 %), luetun ymmärtämistehtävissä 70
(nyt 62 %), puhumistehtävissä 88 (nyt 77 %) ja kirjoittamistehtävissä 57
(nyt 72 %) prosenttiyksikköä. Kahden eri arviointikerran tuloksia toisiinsa verrattaessa tulee kuitenkin muistaa arvioinnissa käytettyjen tehtävien erilaisuus,
samoin erot arviointikriteereissä. Vuoden 1999 arvioinnissa käytettiin tuottamistaitojen arvioinnissa tehtäväkohtaisia kriteereitä, ei opetussuunnitelman perusteiden kriteereitä sellaisenaan. Lisäksi vuoden 1999 arvioinnissa oppilaiden
tulokset taitotasoilla A2.1 ja A2.2 oli yhdistetty, mikä puolestaan hieman lisää
hyvän osaamisen taitotasolle yltäneiden oppilaiden prosentuaalista osuutta.
Alla olevassa kuviossa on koottu arviointien 1999 ja 2013 tulokset kirjoittamisja puhumistehtävissä eri taitotasoille sijoittuneiden oppilaiden prosentuaalisina
osuuksina. Vuoden 2013 arvioinnissa käytettyjä taitotasoja on yhdistelty vastaamaan vuoden 1999 ryhmittelyä.
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60

Vuosi 1999
Vuosi 2013

53
50
44
37
32
25

19

13 13

A1.1

B2.1 tai yli

B1.1 - B1.2

Puhumistehtävät

3

A1.2

4
1
Alle A2.1

12

12

10

7

5

A2.2 - B1.2

20

0

25

20

B2.1 tai yli

23

A2.1

26

28

A1.3

30

A2.1 - A2.2

Osuus oppilaista (%)

40

Kirjoittamistehtävät

Kuvio 64. Oppilaiden saavuttamat taitotasot puhumisessa ja kirjoittamisessa vuosina 1999 ja 2013.
Suurin muutos näyttäisi tapahtuneen kirjoittamisessa taitotasoilla A2.2–B1.2,
joille sijoittui vuonna 2013 noin 20 prosenttiyksikköä enemmän oppilaita kuin
vuonna 1999. Vastaavasti taitotasolle A2.1 sijoittuneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus väheni selkeästi. Varovainen johtopäätös voisi olla, että oppilaiden taito kirjoittaa englanniksi on jonkin verran parantunut vuodesta 1999.
Päätelmää tukee myös aiempi havainto koulun ulkopuolisen, ymmärtämiseen
keskittyvän harrastuneisuuden lisääntymisestä: oppilaat lukevat ja kuuntelevat
vapaa ajallaan englanninkielisiä tekstejä, joista he omaksuvat erilaisia kielellisiä
ilmauksia myös omaan kirjoittamiseensa.
Toinen osa-alue, jolla nyt käsillä oleva A-englannin arviointi voitiin linkittää
vuoden 1999 arviointiin, olivat kaksi identtistä käsitysväittämää, joita käytettiin molemmissa arvioinneissa. Väittämät olivat: Englanti on minulle helppoa
ja Opiskelen mielelläni englantia. Oppilaiden keskimääräisissä käsityksissä ei
näiden väittämien osalta ollut tapahtunut muutosta (keskiarvo molemmissa arvioinneissa: 4 = jonkin verran samaa mieltä). Myöskään eroja tyttöjen ja poikien
käsityksissä ei väittämien keskiarvovastauksissa käytännössä ollut vuosien 1999
ja 2013 arviointien välillä (keskiarvo 4 = jonkin verran samaa mieltä). Ainoa
pienoinen muutos oli tapahtunut poikien englannin kielestä pitämisessä. Poikien käsitys oli muuttunut vuodesta 1999 (keskiarvo 3 = minulla ei ole selkeää
kantaa tai kantani on epävarma) aavistuksen verran myönteisemmäksi (vuonna
2013, keskiarvo 4 = jonkin verran samaa mieltä).
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2.8

Koulutason tuloksia ja koulujen välisiä eroja
englannin A-oppimäärässä

Seuraavaksi oppimistuloksia tarkastellaan koulujen osalta. Koska otosoppilaiden
määrä A-englannissa oli suuri, voidaan osaa tuloksista selittää myös koulujen
välisillä eroilla. Selittävien tekijöiden vaikutusta tarkastellaan ensin oppilaan
taustatekijöiden sekä oppimista edistävien käytänteiden ja käsitysten valossa.
Oppilaan taustatekijöistä voimakkain vaikutus oli oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla, jotka olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kaikkiin kielellisiin osataitoihin. Eniten jatko-opintosidonnaista oli puhuminen ja kirjoittaminen, vähiten kuullun ymmärtäminen. Erot olivat erityisen suuret ylimpiä
ja alimpia taitotasoja saavuttaneiden oppilaiden jatko-opintosuunnitelmissa:
alimmilla taitotasoilla korostuivat ammatilliseen, ylimmillä lukioon pyrkineiden
oppilaiden osuudet. Sukupuolittain tarkasteltuna ymmärtämistaidoissa ja kirjoittamisessa parhaimmat tulokset saivat lukioon pyrkineet pojat, heikoimmat
ammatilliseen koulutukseen pyrkineet tytöt. Puhumistaidoissa erot olivat pienemmät. Jatko-opintosuunnitelmien lisäksi myös vanhempien koulutustausta
oli yhteydessä oppilaan menestymiseen kuullun ymmärtämis- ja puhumistehtävissä, joissa ylioppilasvanhempien lapset saivat ei-ylioppilasvanhempien lapsia
parempia tuloksia.
Oppimisympäristön piirteistä koulun opetuskielellä oli selkein yhteys oppilaiden kielitaitoon. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat saivat kaikilla kielitaidon
osa-alueilla suomenkielisten koulujen oppilaita parempia tuloksia. Erityisesti
taitotasoasteikon ylimmillä tasoilla ruotsinkielisten oppilaiden osuus korostui.
Ymmärtämistaidoissa ei tyypillisimmissä taitotasoissa ollut koulun opetuskielen
mukaisia eroja, puhumisessa ja kirjoittamisessa ero oli yhden taitotason verran
ruotsinkielisten koulujen eduksi.
Oppimista edistävistä käytänteistä oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyneiden käytänteiden harjoittaminen oli yhteydessä englannin oppimistuloksiin kuullun ja luetun ymmärtämis- sekä kirjoittamistehtävissä, mutta
ei puhumistehtävissä. Monipuolisten opiskelumenetelmien käyttö puolestaan
selitti luetun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävien tuloksia.
Koulun ulkopuolinen harrastuneisuus oli yhteydessä varsinkin ymmärtämistaitojen tuloksiin. Sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä englannin
kielen ymmärtämiseen keskittyvä harrastaminen selitti merkitsevästi saatuja tuloksia, kielen tuottamiseen keskittyvään harrastuneisuuteen liittyneet toimintamuodot jonkin verran vähemmän. Kirjoittamis- ja puhumistehtävissä tuottami-
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seen keskittyvien käytänteiden harjoittamisella oli ymmärtämiseen keskittyvää
kielen käyttöä vahvempi yhteys oppilaan kielitaitoon, mikä olikin johdonmukaista.
Käsitysulottuvuuksista vahvimmin eri osataitojen tuloksia selitti englannin kielen kokeminen hyödylliseksi. Mikäli selitysmalliin otettiin mukaan myös oppilaan käsitys omasta osaamisesta, selitti se merkitsevästi eniten oppilaan osaamista. Koska käsitys omasta osaamisesta oli kuitenkin yhteydessä oppilaan
saamaan englannin arvosanaan, jätettiin se pois lopullisesta mallista.
Osataidoittain tarkasteltuna oppilaiden tuloksia eniten selittäviä tekijöitä olivat oppilaan jatkokoulutussuunnitelmat, englannin kielen niin ymmärtämiseen
kuin tuottamiseenkin keskittyvä harrastaminen koulun ulkopuolella, englannin
hyödylliseksi kokeminen, vanhempien koulutustausta ja koulun opetuskieli.
Tekijöiden keskinäinen järjestys vaihteli jonkin verran osataidoittain, kuten taulukko 38 osoittaa.
Taulukko 38. Kielellisten osataitojen selitysmalli.
Osataito
Luetun
ymmärtäminen
(ratkaisuosuus)
b
p-arvo

Kuullun
ymmärtäminen
(ratkaisuosuus)
b
p-arvo

Puhuminen
(taitotaso)

Kirjoittaminen
(taitotaso)

b

b

Sukupuoli
(0 = poika,
1 = tyttö)

- 0,104 < 0,001

-0,112 < 0,001

0,006

Vanhempien
koulutus

0,104 < 0,001

0,131 < 0,001

0,116 < 0,001

0,104 < 0,001

Jatko-opinnot
(0 = ammatillinen,
1 = lukio)

0,278 < 0,001

0,237 < 0,001

0,267 < 0,001

0,287 < 0,001

Koulun kieli
(0 = suomi,
1 = ruotsi)

0,102 < 0,001

0,145 < 0,001

0,157 < 0,001

0,155 < 0,001

Oman
toiminnan
suunnittelu ja
arviointi

-0,076 < 0,001

-0,070 < 0,001

-0,002

-0,056 < 0,001

Selittävä
tekijä

p-arvo
N.S.

N.S.

-0,045

p-arvo
< 0,01
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Monipuoliset
opiskelumenetelmät

-0,081 < 0,001

-0,047

< 0,01

-0,050

NS.

-0,064 < 0,001

Vapaa
suullinen
tuottaminen

0,044

0,039

N.S.

0,065

N.S.

0,065 < 0,001

Englannin ymmärtämiseen
keskittyvä
kielenkäyttö

0,186 < 0,001

0,206 < 0,001

0,158 < 0,001

0,136 < 0,001

Englannin
tuottamiseen
keskittyvä
kielenkäyttö

0,159 < 0,001

0,173 < 0,001

0,191 < 0,001

0,208 < 0,001

Englannin
hyödyllisyys

0,174 < 0,001

0,156 < 0,001

0,173 < 0,001

0,175 < 0,001

R² = 40 %

R² = 41 %

R² = 39 %

R² = 42 %

Selitysaste

< 0,01

Valittu selitysmalli, joka sisältää taulukossa mainitut tekijät, selittää eri osataidoissa menestymistä noin 40 prosenttia. Mikäli malliin otetaan mukaan myös
käsitys omasta osaamisesta, nousevat selitysosuudet luetun ymmärtämistehtävissä 54, kuullun ymmärtämistehtävissä 53, kirjoittamistehtävissä 47 ja puhumistehtävissä 57 prosenttiin. Tällöin myös käsitys omasta osaamisesta on voimakkaimmin yhteydessä kielitaidon eri osa-alueilla saatuihin tuloksiin.
Koulun ulkopuolisen harrastuneisuuden vaikutus englannin kielen tuloksiin
oli varsin odotettu tulos, joskin nimenomaan englannin kielen ymmärtämiseen
keskittyvän harrastuneisuuden näinkin selkeä yhteys tuloksiin oli osin yllättävä,
osin myös varsin ymmärrettävä tulos. Esimerkiksi englanninkielisen musiikin
kuuntelu ja elokuvien katselu eivät voi olla vaikuttamatta oppilaiden sanavaraston laajuuteen ja kielellisten rakenteiden monipuolistumiseen.
Koulujen välisistä eroista
Englannin kielen arviointiin osallistui 109 koulua, joiden keskimääräinen otoskoko oli 32 oppilasta. Kouluista pienimmässä oli neljä ja suurimmassa 62 oppilasta. Kouluissa annettujen englannin kielen arvosanojen keskiarvo oli 7,8
(keskihajonta 0,45). Heikoin keskiarvo oli 6,7 ja korkein 9,0. Myös vanhempien
koulutustausta vaihteli kouluittain: vanhemmista keskimäärin ylioppilaita oli
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0,75, mutta arviointiin osallistui myös kouluja, joissa oppilaiden vanhemmista
kumpikaan ei ollut ylioppilas, sekä sellaisia, joissa lähes kaikki vanhemmat
olivat ylioppilaita (suurin keskiarvo 1,62).
Keskimäärin koulujen oppilaat saavuttivat, ja osittain ylittivätkin, opetussuunnitelman hyvän osaamisen kriteerit, sillä kuullun ymmärtämisen keskiarvo oli
B1.1 (minimi A2.1 ja maksimi B2.1), luetun ymmärtämisessä samoin B1.1 (minimi A2.2, maksimi B2.1). Puhumistehtävissä saavutettujen taitotasojen keskiarvo
oli B1.1 (minimi A1.2, maksimi B2.1), mikä tarkoittaa yhden taitotason korkeampaa tulosta kuin opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso A2.2. Kirjoittamistehtävissä koulutason keskimääräinen taitotaso
vastasi hyvän osaamisen taitotasoa A2.2 (minimi A1.3, maksimi B1.2 ).
Kuvioissa 65 ̶ 68 on esitetty otoskoulujen keskiarvojen poikkeamat kaikkien
koulujen keskiarvoista. Kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta poikkeama esitetään prosenttiyksikköinä, puhumisen ja kirjoittamisen osalta taitotasoyksikköinä. Kuvion vaaka-akselin suuntainen viiva kuvaa keskiarvosuoriutumista
koulutasolla ja poikkeamat siitä alas- ja ylöspäin keskimääräistä heikompaa tai
parempaa osaamista koulutasolla.
Kuviossa 65 on esitetty otoskoulujen keskiarvojen poikkeamat kaikkien koulujen keskiarvosta kuullun ymmärtämistehtävissä. Kun tarkasteltiin koulujen keskiarvojen luottamusvälejä (95 %), havaittiin, että kuullun ymmärtämistehtävissä
noin 17 prosenttia otoskouluista oli sellaisia, joiden tulos poikkesi tilastollisesti
merkitsevästi (p < 0,05) valtakunnallisesta keskiarvosta alaspäin (luottamusväli
on kokonaan keskiarvoviivan alapuolella). Vastaavasti hieman runsas viidennes
otoskouluista oli sellaisia, jotka ylittivät tilastollisesti merkitsevästi valtakunnallisen keskiarvon. Keskimääräiset poikkeamat yhtä koulua lukuun ottamatta koko
aineiston keskiarvosta olivat noin 7–14 prosenttiyksikköä. Pienissä kouluissa
yhdenkin oppilaan tuloksella oli suuri painoarvo, joten ääriarvoihin on suhtauduttava erityisen varauksellisesti.
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Kuullun ymmärtämistehtävät

Kuvio 65. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (kuullun ymmärtämistehtävät).
Muiden osataitojen osalta (kuviot 66 ̶ 68) koko aineiston keskiarvosta tilastollisesti merkitsevästi poikkeavia kouluja oli hieman vähemmän. Keskimääräistä
heikommin ja paremmin arvioinnissa menestyneiden koulujen osuus vaihteli
14–17 prosentin välillä.
90

Ratkaisuosuus (%)
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40
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Luetun ymmärtämistehtävät

Kuvio 66. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (luetun ymmärtämistehtävät).
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B 2.1 tai yli
B 1.2
B 1.1

Taitotasot

A 2.2
A 2.1
A 1.3
A 1.2
A 1.1
Alle A 1.1
Puhumistehtävät

Kuvio 67. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (puhumistehtävät).

B 2.1 tai yli
B 1.2

Taitotasot

B 1.1
A 2.2
A 2.1
A 1.3
A 1.2
A 1.1
Alle A 1.1
Kirjoitustehtävät

Kuvio 68. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (kirjoittamistehtävät).
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Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisimpia. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan (mm. Sulkunen & Välijärvi 2009)
koulujen välinen vaihtelu oppimistuloksissa on kuitenkin kasvamassa (Kupari,
Vettenranta & Nissinen 2012; Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen,
Puhakka & Vettenranta 2013). Koulujen välinen vaihtelu (sisäkorrelaatio) ilmaistaan usein prosenttiosuutena oppimistulosten kokonaisvaihtelusta, ja se
kertoo, kuinka suuri osuus oppilaiden saavutusten vaihtelusta voidaan katsoa
johtuvan koulujen välisistä eroista. Taulukossa 39 on koottuna A-englannin arviointien sisäkorrelaatiot vuonna 2013.
Taulukko 39. A-englannin osataitojen sisäkorrelaatiot vuonna 2013.

2013

Kuullun ymmärtämistehtävät

Luetun ymmärtämistehtävät

Puhumistehtävät

Kirjoittamistehtävät

14,1 %

10,3 %

23,7 %

8,4 %

Taulukossa esitetyt sisäkorrelaatiot tarkoittavat, että vuonna 2013 oppimistulosten vaihtelusta selittyi koulujen välisillä eroilla kuullun ymmärtämistehtävissä
14, luetun ymmärtämistehtävissä 10, kirjoittamistehtävissä kahdeksan ja puhumistehtävissä peräti 24 prosenttia. Sisäkorrelaatiot olivat myös moniin muihin
aiemmin arvioituihin oppiaineisiin nähden varsin suuria (mm. Jakku-Sihvonen
& Kuusela 2012; Kupari ym. 2012; Rautopuro 2013; Metsämuuronen 2013).
Vanhempien koulutustaustan yhteys oppimistuloksiin ja myös koulujen välisiin
eroihin on havaittu useissa tutkimuksissa (Hautamäki ym. 2013). Vuoden 2013
arvioinnissa vanhempien koulutustausta selitti koulujen välisestä vaihtelusta
kuullun ymmärtämistehtävissä 30, luetun ymmärtämistehtävissä 41, puhumistehtävissä 28 ja kirjoittamistehtävissä 38 prosenttia.
Vuonna 2013 kouluarvosanojen vaihtelusta selittyy koulujen välisillä eroilla 6,8
prosenttia. Vanhempien koulutustausta selittää tästä vaihtelusta yli kolmanneksen (41,7 %).
Koulujen välisiä eroja tarkasteltiin myös suhteuttamalla oppilaiden keskimääräiset englannin kielen kouluarvosanat arviointitehtävissä menestymiseen.
Arvosanan yhteys kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuuteen oli kohtalainen
(korrelaatio 0,64), samoin keskimääräiseen taitotasoon (0,61). Luetun ymmärtämistehtävissä vastaavat korrelaatiot olivat ratkaisuosuuteen 0,65 ja taitotasoon
0,68; puhumisen taitotasoon 0,48 ja kirjoittamisen taitotasoon 0,65. Kaikki yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).
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Taulukko 40 havainnollistaa koulun keskimääräisen oppilasarvosanan ja arviointitehtävissä menestymisen välisiä yhteyksiä. Keskimääräiset taitotasot arvosanalla kahdeksan on tummennettu.
Taulukko 40. Koulun keskimääräisen oppilasarvosanan ja arviointitehtävissä menestymisen yhteys.
Englannin
arvosana

Kuullun ymmärtämistehtävät

Luetun ymmärtämistehtävät

Kirjoittamistehtävät

Puhumistehtävät

7

keskiarvo = A2.2
minimi = A2.1
maksimi = B1.1

keskiarvo = A2.2
minimi = A2.2
maksimi = B1.1

keskiarvo = A2.2
minimi = A1.3
maksimi = B1.1

keskiarvo = A2.2
minimi = A2.2
maksimi = B1.2

8

keskiarvo = B1.1
minimi = A2.2
maksimi = B1.1

keskiarvo = B1.1
minimi = A2.2
maksimi = B1.2

keskiarvo = A2.2
minimi = A2.1
maksimi = B1.2

keskiarvo = B1.1
minimi = A1.3
maksimi = B2.1

9

keskiarvo = B1.1
minimi = B1.1
maksimi = B1.2

keskiarvo = B1.2
minimi = B1.1
maksimi = B1.2

keskiarvo = B1.2
minimi = B1.1
maksimi = B1.2

keskiarvo = B1.2
minimi = B1.1
maksimi = B1.2

Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty ainoastaan hyvän osaamisen
kriteerit, jotka kuvaavat kouluarvosanan kahdeksan mukaista osaamista. Englannin kielen A-oppimäärässä arvosanaan kahdeksan vaadittavat eri taitotasot
ovat ymmärtämistaidoissa B1.1 ja tuottamistaidoissa A2.2. Kun tarkastellaan
kouluissa annettuja arvosanoja kahdeksan ja niiden saajien suoriutumista arviointitehtävissä, havaitaan, että keskiarvot sijoittuvat ymmärtämistaidoissa ja
kirjoittamisessa samalle tasolle kuin hyvän osaamisen taitotaso. Puhumistaidoissa keskiarvo on sen sijaan yhden taitotason hyvän osaamisen taitotasoa
korkeampi (B1.1).
Minimien ja maksimien vaihtelusta havaitaan, että kuullun ymmärtämistehtävissä vaihtelu minimin ja maksimin välillä on vähäisin (yksi taitotaso). Luetun ymmärtämistehtävissä vaihtelua on kahden taitotason verran, kirjoittamistehtävissä
kolmen ja puhumistehtävissä kaikkein eniten (neljä taitotasoa).
Ennen A-englannin oppimistulosten arvioinnista nousevien kehittämisehdotusten tarkempaa kuvailua tarkastellaan vielä koko arviointiprosessin luotettavuutta sen hyödyllisyyden, vaikuttavuuden ja yhtenäisyyden näkökulmasta.
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3

ARVIOINNIN VALIDIUSNÄKÖKULMIA

Arvioinnin hyödyllisyydessä yhdistyvät mitattavan käsitteen osuva määrittely,
mittauksen virheettömyys, ulkoinen ja sisäisen autenttisuus, käytännöllisyys,
oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus. Suoritettua arviointiprosessia tarkastellaan
seuraavassa näistä näkökulmista eri osapuolten antaman palautteen pohjalta.

3.1

Hyödyllisyys ja vaikuttavuus

Arviointitulosten luotettavuutta pohditaan tässä luvussa Bachmanin ja Palmerin
(Bachman 1990; Bachman & Palmer 2010) validiusnäkemyksen valossa. Monimuotoisista validiuskäsityksistä tämä on valittu jäsennykseksi siksi, että sillä on
kielitaidon arvioinnissa hyvin vakiintunut asema. Perinteisten ulottuvuuksien
reliaabeliuden ja validiuden rinnalle on jo pitkään nostettu kokonaisvaltainen
validiuskäsitys, joka sisältää tulosten virheettömyyden, arvioinnin sisältöjen autenttisuuden ja tarvittavien taitojen vuorovaikutteisuuden sekä lisäksi käytännöllisyys- ja oikeudenmukaisuusnäkökulmat. Nämä yhdessä määrittävät
arvioinnin hyödyllisyyden (usefulness). Prosessin aikajatkumolla ajatellen
kuvataan luotettavuutta myös arvioinnin ennakkovalmistelun ja jälkikäsittelyn
kannalta (Weir 2005).
Validiuden ydin on mitattavan käsitteen määrittely. Tässä hankkeessa noudatettiin opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden viestinnällistä ja
toiminnallista kielitaitonäkemystä, jota täydensi liitteessä 2 esitelty kielitaidon
tasojen kuvausasteikko. Kielitaidon hahmottaminen neljän osataidon kokonaisuutena, johon yhdistyy sosiolingvistisiä ja pragmaattisia kompetensseja ja yleissivistystä, on erittäin vakiintunut sekä Eurooppalaisessa viitekehyksessä että
kielitaidon arvioinnissa kaikkialla maailmassa. Koulun opetuskielellä olevilla
ymmärtämistaitojen kysymyksillä pyrittiin varmistamaan, että ymmärrettävän
tekstin tasosta mahdollisesti poikkeava kohdekielinen aines ei itse kysymyksissä vaikeuttaisi eikä helpottaisi tehtävää kohtuuttomasti. Myös puhumis- ja
kirjoittamistehtävien ohjeistus oli samasta syystä koulun opetuskielellä.
Ymmärtämistehtävien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että tekstien aihepiirit olisivat molemmalle sukupuolelle sopivia ja yhdeksäsluokkalaisia kiinnostavia. Lisäksi pyrittiin valitsemaan tekstilajiltaan erityyppisiä tekstejä, kuten
uutisia, haastatteluita, kommenttipuheenvuoroja, artikkeleita, kirjeitä ja viestejä.
Tehtävillä pyrittiin arvioimaan erilaisia ymmärtämistaitoja, kuten esimerkiksi
pääajatuksen ja keskeisten yksityiskohtien ymmärtämistä sekä johtopäätösten
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tekemistä. Myös tuottamistaidoissa kielenkäyttötilanteet pyrittiin valitsemaan
nuorten arkitodellisuutta vastaaviksi.
Käsitteen mittauksen kattavuutta kuvaa osaltaan taulukon 41 yhteenveto kielitaitotehtävien aihepiireistä osioittain ja tehtävittäin. Parhaiten edustettuina olivat oppilaan lähiympäristöön, vapaa-aikaan ja matkustamiseen liittyvät aihealueet. Sisällöt vastaavat hyvin Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja A2–B1 ja
niillä määriteltyjä aihealueita ja kielenkäyttötilanteita.
Taulukko 41. Aihepiirien kattavuus A-englannin tehtävissä osataidoittain.
Teema

Lähiympäristö

Kuullun
Luetun
Puhuminen:
ymmärtäminen: ymmärtäminen: tehtävien
tehtävien
tehtävien
lukumäärä
lukumäärä
lukumäärä
3

4

Koulu, opiskelu
Asuminen

Kirjoittaminen:
tehtävien
lukumäärä

Yhteensä

2

9

2

2
1

1
3

1

2

Terveys ja hyvinvointi

1

1

1

3

1

1

2

Asioiminen
Julkiset palvelut

1

Kulttuuri

2

Matkustaminen

3

1

7

Vapaa-aika

1

2

1

1

4

1

1

5

3

Kestävä kehitys

2

2

1

2

Tiedotusvälineet

1

1

4

Työ ja elinkeinoelämä

Käytänne- ja käsityskyselyillä kartoitettiin kielenoppimisen arkitodellisuutta
rehtorin, opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Kyselyissä sovellettiin Likerttyyppisiä porrastettuja väittämiä, joissa käytetty terminologia oli paikoin monitulkintainen. Absoluuttisia frekvenssejä termeille ”aina”, ”joskus” tai ”harvoin” ei
ollut määritelty, joten oppilaiden, opettajien ja rehtorien tulkinta aikamääreiden
sisällöstä saattoi vaihdella.
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3.2

Reliabiliteetin varmennus

Vaikka arviointituloksen luotettavuudella on monia puolia, virheetön ja mahdollisimman yksimielisesti arvioitu osaamistaso on välttämätön. Kyse on arvioinnin reliaabeliudesta, jota hankkeessa varmistettiin useassa vaiheessa.
Arvioinnin toteutuksen yhtenäisyyteen pyrittiin huolellisella aineistojen valmistelulla sekä noudattamalla yhtenäisiä menettelytapoja arviointitehtävien
suunnittelussa, kuvailussa, esikokeilussa ja lopullisten tehtävien valinnassa.
Aineistojen laatua varmennettiin jo esikokeilua varten, ja kouluille lähetettävä varsinainen arviointiaineisto tarkistettiin ja muokattiin useaan kertaan sekä
sisällön että kielen puolesta. Työhön osallistui viisihenkinen projektiryhmä ja
kaksi kielenkääntäjää. Esikokeilujen tuloksia tarkasteltiin englannin kielen asiantuntijoista koostuneessa ryhmässä (Liite 3), jossa pyrittiin mahdollisimman
yksimielisesti toteamaan oppilassuoritusten taitotasoja ja määrittelemään tehtävien soveltuvuutta kohderyhmälle.
Yhtenäisyyttä korostava arviointi ei täysin vastaa arkista kielenkäyttöä tai edes
kaikkia kouluopiskelun mahdollisuuksia. Tämä heikentää tehtävien ulkoista
autenttisuutta eli sitä, miten hyvin tehtäväolosuhteet ja kielenkäyttö vastaavat
arkielämän tilanteita. Tehtävän asettelulla pyrittiin arvioinnissa kuitenkin sisäiseen autenttisuuteen eli siihen, että tehtävien suorittaminen olisi aktivoinut samoja tietoja ja taitoja kuin vastaava tosielämän tilanne, missä tosin jouduttiin
jossain määrin tyytymään likimääräisyyksiin. Tosielämässä kaikki oppilaat eivät joudu täsmälleen samoihin kielenkäyttötilanteisiin. Arkielämässä pystytään
myös jossain määrin valitsemaan sellaisia viestintätilanteita, joissa kukin otaksuu selviytyvänsä parhaiten. Oppimistulosten arvioinnissa näin ei tapahtunut,
vaan tehtävät olivat samat kaikille. Menettelyllä on perusteensa laajamittaisissa
arvioinneissa, jossa yhtenäisyys ja yhdenvertaisuus ovat välttämättömiä osallistujien oikeusturvan kannalta. Vaikka Suomessa ei ole perusopetuksen säännöllisiä päättökokeita, saaduilla arvosanoilla kilpaillaan kuitenkin samoista toisen
asteen koulutuspaikoista, joten osaamisperustasta on tärkeää saada yhtenäiseen prosessiin perustuvaa tietoa. Reliaabeliuden kautta toteutetaan arvioinnin
oikeudenmukaisuuden vaatimusta.
Tuottamistaitojen arvioinnissa käytettyjen tehtävien ohjeistusta hiottiin malliarviointeja koostettaessa. Näin pyrittiin yhtenäistämään opettajien tulkintaa
taitotasoista. Malliarviointiesimerkit lähetettiin kouluille opettaja-aineiston mukana, ja opettajia kehotettiin perehtymään niihin ennen omien oppilaittensa
suoritusten arviointia. Seikkaperäisestä ohjeistuksesta huolimatta kaikki koulut
eivät toimineet täysin yhdenmukaisesti puhumissuoritusten hankintavaiheessa. Oppilaat kehotettiin valitsemaan satunnaisesti kaikista kirjallisen kokeen
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suorittajista, mutta muutamissa tapauksissa puhesuoritukset olivat peräisin eri
oppilailta kuin kirjalliset suoritukset. Ei ole myöskään varmuutta siitä, kuinka moni oppilaista on tarkoituksellisesti vältellyt puhetehtävien suorittamista
olemalla poissa kyseisenä päivänä, tai millaisia erityisjärjestelyjä kouluissa on
käytetty esimerkiksi erityistä tukea saaneiden oppilaiden osalta. Teknisiäkin
pulmia sattui. Pari koulua toimitti Opetushallitukseen vain äänitallenteen, koska kuvallinen tallennus ei ollut onnistunut. Pääosin opettajat ja oppilaat suhtautuivat heille paikoin hyvinkin vieraaseen työmuotoon positiivisesti, ja aineistot
palautuivat asianmukaisesti.

3.3

Arvioinnin ja taitotasojen asettamisen luotettavuus

Opettajien kouluissa suorittaman tasoarvioinnin yhteismitallisuuden tarkistamiseksi 10 prosenttia sekä ymmärtämistehtävien avovastauksista että puhe- ja kirjoitussuorituksista sensoroitiin. Sensorina toimi englannin kielen pääaineopiskelija, joka oli suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan ja sensorin
antamien arvioiden välinen korrelaatio oli erittäin korkea (kuullun ymmärtäminen 0,96; luetun ymmärtäminen 0,94), mikä tarkoitti, että opettajat ja sensori
olivat hyvin yksimielisiä oppilaiden järjestyksestä.
Sekä puhumis- että kirjoittamissuoritusten sensoreita oli kolme. Kaksi heistä oli
kokeneita englannin kielen opettajia ja arvioijia, kolmas englantia pääaineenaan opiskellut, pedagogiset opinnot suorittanut harjoittelija Opetushallituksessa. Sensorit perehtyivät ennen varsinaista sensorointia taitotasoasteikkoon
arvioimalla yhdessä viiden oppilasparin puhumis- ja 15 oppilaan kirjoittamissuoritukset. Tämän jälkeen he arvioivat loput suoritukset itsenäisesti. Jokainen
sensoroitavaksi valittu puhumis- ja kirjoittamissuoritus tuli näin ollen arvioitua
vähintään kolme kertaa: ensin opettaja ja sitten (vähintään) kaksi sensoria.
Sensorien ja opettajien antamien taitotasoarvioiden korrelaatio oli korkea (puhuminen: 0,79–0,84) tai jopa erittäin korkea (kirjoittaminen 0,84–0,94), joskin
jonkin verran matalampi kuin muissa osataidoissa.
Ymmärtämistehtävien vaikeustason sopivuutta yhdeksäsluokkalaisille varmisteltiin arviointiprosessin eri vaiheissa. Tehtävien tilaamisvaiheessa tehtävätilaus
kohdistettiin tietyille taitotasoille ja kukin laatija arvioi tuottamiensa tehtävien
vaikeustason osiokohtaisesti. Tehtävien esikokeilun jälkeen osioita muokattiin
osallistujapalautteen ja tilastollisten tunnuslukujen pohjalta. Lopulliseen arviointiin valittiin parhaiten toimineet tehtäväosiot. Varsinaisen arvioinnin jälkeen
asetettiin ensin ymmärtämistaitojen tehtäväosiot, sen jälkeen oppilaat taitotasoille Bookmark-menetelmää käyttäen (ks. luku 1.3.6). Bookmark-menetelmä
valittiin siksi, että sitä on käytetty vastaavissa yhteyksissä esimerkiksi European
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language indicator -tutkimuksessa. Jotain muuta menetelmää käyttäen taitotasorajat olisivat ehkä muuttuneet hieman.
Myös tuottamistaidoissa tehtävien vaikeustason määrittelivät ensin tehtävänlaatijat. Heidän antamaansa arviota muokattiin esikokeilussa saatujen tulosten perusteella. Tässä vaiheessa tuottamistehtävien sanamuotoja myös selkiytettiin ja
täydennettiin, mikä osaltaan vaikutti tehtävien lopulliseen vaikeustasoon oppilaiden näkökulmasta. Taitotasojakautumien mielekkyys varmistettiin tarkastelemalla eri osataidoissa saatuja tuloksia rinnan ja toteamalla, että ymmärtämis- ja
tuottamistaitojen profiilit jakautuivat johdonmukaisesti.
Koska yksi arvioinnin keskeisistä tavoitteista oli kokonaiskuvan saaminen siitä, missä määrin englannin pitkän oppimäärän tavoitteet on perusopetuksen
päättövaiheessa saavutettu, oli hyvän osaamisen taitotasoa vastaavien tehtävien
laadinta erityisesti ymmärtämistaidoissa yksi arvioinnin keskeisistä haasteista.
Kuullun ymmärtämistehtävien laadintavaiheessa tehtävistä noin kolmannes sijoittui hyvän osaamisen taitotasolle, vähän yli puolet arvioitiin sitä helpommiksi ja vain noin 15 prosenttia taitotasoa B1.1 vaativammiksi. Taitotasolle
sijoittamisen yhteydessä taitotasoa B1.1 vaikeampien tehtävien osuus kuitenkin hieman lisääntyi, sillä enää runsas viidennes tehtäväosioista sijoittui hyvän
osaamisen taitotason alapuolelle. Luetun ymmärtämistehtävien laadintavaiheessa hieman yli puolet osioista sijoittui taitotasolle B1.1, taitotasoille sijoittelun jälkeen vain kolmannes. Bookmarkin seurauksena myös taitotasoa B1.1
helpompien tehtävien osuus lisääntyi vajaasta kolmanneksesta 43 prosenttiin.
Ymmärtämistehtävien vaikeustasoa ei näin ollen onnistuttu kohdistamaan hyvän osaamisen taitotasolle siinä määrin, kuin alunperin oli suunniteltu. Tehtäväosioiden alhainen lukumäärä (25 osiota) ei myöskään antanut mahdollisuutta
useamman kuin neljän taitotason erottamiseen, mistä johtuen oppilaiden välisiä osaamiseroja ei ymmärtämistaidoissa pystytty kuvaamaan yhtä tarkasti kuin
tuottamistaidoissa.
Puhumistehtävät osoittautuivat kokonaisuudessaan varsin helpoiksi arviointiin osallistuneille oppilaille. Suurin epäsuhta tehtävän suunnitellun vaikeustason ja oppilaiden saamien taitotasojen välillä oli esittelytehtävässä, joka arvioitiin laadintavaiheessa taitotasolle A1.3–B1.1, mutta josta oppilaiden tyypillisin
taitotaso oli B1.2. Oppilaiden kaiken kaikkiaan varsin hyvä menestyminen puhumistehtävissä (suhteessa hyvän osaamisen taitotasoon) herättääkin kysymyksen arvioinnin osuvuudesta ja mahdollisesta lievyydestä. Lisäksi on syytä pohtia, missä määrin esimerkiksi esittelytehtävällä, jonka vaikeustasoksi oli arvioitu
A1.3, voi ylipäätään osoittaa tason B1.2 mukaista kielitaitoa tilanteessa, missä
tehtävä on varsin tiukkaan ohjeistettu (ks. esim. Toropainen & Härmälä 2012).
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Puhumissuoritusten arvioinnin lievyyttä tukee myös se havainto, että eri osataidoista yhteys puhumisen ja kuullun ymmärtämisen välillä oli heikoin (0,59).
Tämä tarkoittaa, että oppilas ei saanut kuullun ymmärtämistehtävistä niin hyvää
tulosta, kuin hänen taitonsa olisivat antaneet olettaa, tai sitten hän sai puhumistehtävistä hieman liian korkean taitotason osaamiseensa nähden. Tosielämän
kommunikointitilanteissa puhumis- ja kuuntelemistaidot kulkevat käsi kädessä,
joten tulos oli melko yllättävä. Toki on myös syytä muistaa, että käytetyissä arviointikriteereissä painottui viestinnällisyys ehkä enemmän kuin oikeakielisyys.
Kirjoittamistehtävissä erityisesti pitkän kirjoittamistehtävän arvioitu taitotaso
ja oppilaiden tehtävästä suoriutuminen vastasivat varsin hyvin toisiaan. Lyhyessä tehtävässä oppilaat selviytyivät keskimäärin taitotasolla B1.2 taitotasolle
A2.1–B1.2 sijoitetusta tehtävästä.

3.4 Rehtorien, opettajien ja oppilaiden palaute
Laajaan validiusnäkemykseen kuuluu myös arvioinnin toimeenpanijoiden ja
käyttäjien näkökulmien esille tuominen. Tätä varten opettajille varattiin tilaisuus antaa palautetta arvioinnin toteutuksesta ja siinä käytetyistä tehtävistä.
Nämä kommentit valaisevat erityisesti käsitteen määrittelyn osuvuutta ja toteutuksen käytännöllisyyttä. Kuvio 69 havainnollistaa opettajien käsitystä arviointitehtävien vaikeustasosta ja kuvio 70 sitä, miten hyvin opettajat arvioivat
tehtävien vastaavan opetussuunnitelman perusteita.
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4 8

Luetun
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Kuvio 69. Opettajien palaute tehtävien vaikeustason sopivuudesta yhdeksäsluokkalaisille.
Kaiken kaikkiaan opettajat katsoivat arviointitehtävät hyvin tai erittäin hyvin 9.
luokan oppilaille sopiviksi. Tuottamistehtäviä pidettiin hieman ymmärtämistehtäviä onnistuneimpina tässä suhteessa, joskin puhumistehtävät olivat opettajista
neljän prosentin mielestä huonosti tai erittäin huonosti sopivia. Tulosten perus-
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teella kirjoittaminen ja puhuminen olivat myös oppilaille helpoimmat osataidot.
Kuullun ymmärtämistehtävissä opettajien vastausten hajonta oli suurin, sillä
niitä piti huonosti tai erittäin huonosti sopivina lähes 29 prosenttia opettajista ja
71 prosenttia hyvin tai erittäin hyvin sopivina.
Arviointitehtävien opetussuunnitelmavastaavuudesta opettajien käsitykset olivat voittopuolisesti myönteiset. Häviävän pieni osa opettajista oli sitä mieltä,
että ymmärtämistehtävien opetussuunnitelmavastaavuus oli heikko, tuottamistehtävissä ei kukaan.
Kirjoittamistehtävät

13

Puhumistehtävät

16

61

Huonosti
Ei hyvin eikä huonosti

27

63

Hyvin

22

Erittäin hyvin
Luetun
ymmärtämistehtävät 2
Kuullun
ymmärtämistehtävät 5

%

0

21

68

23

20

9

63

40

60

8

80

100

Kuvio 70. Opettajien palaute tehtävien opetussuunnitelmavastaavuudesta.
Oppilaiden kommentit arvioinnista välittyivät opettajakyselyn kautta. Kommentit koskivat lähinnä otannan epäreiluutta ja puhetehtävien jännittävyyttä. Puhumistehtävistä eniten kommentteja liittyi videointiin. Yhteensä 20 opettajaa
mainitsi, että videointi oli hermostuttanut oppilaita, eivätkä he pystyneet siksi
täysin näyttämään osaamistaan.
Positiivisia mainintoja opettajat esittivät tehtävien vaikeustasosta, joka oli 32
opettajan mielestä sopiva, tosin lähes saman verran opettajia (27) koki tehtävien
olleen liian vaikeita ja varsinkin heikoille oppilaille haastavia. Tehtävien aiheet
olivat opettajien mielestä hyviä (33 mainintaa) ja monipuolisia (12 mainintaa).
Reliaabeliuden turvaamiseksi annettuja täsmällisiä pisteytysohjeita vajaa neljännes opettajista piti hyvinä ja selkeinä (50 mainintaa), tosin pisteytysohjeita
pidettiin avovastausten osalta liian ankarina (25 mainintaa).
Tuottamistaitoja arvioineita kirjoittamis- ja puhumistehtäviä opettajat kommentoivat hieman harvemmin kuin ymmärtämistehtäviä. Enin palaute koski taitotasoasteikon käyttöä varsinkin lyhyissä kirjoittamis- ja puhumistehtävissä, minkä
koki hankalaksi 24 opettajaa.
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Käytännöllisyyteen liittyneet kommentit arvioinnin toteutuksesta olivat runsaita. Vajaa kolmannes vastanneista mainitsi tehtävien korjaamiseen ja yleisiin
järjestelyihin menneen paljon aikaa; korvaus arvioinnin suorittamisesta olisikin
keino lisätä opettajien motivaatiota (15 mainintaa). Arvioinnin ajankohta huhtikuussa oli 23 opettajan mielestä huono ja tehtävien lukumäärä liian suuri (15
mainintaa). Arviointi koettiin kokonaisuudessaan liian pitkäksi (37 mainintaa),
erityisesti kuunteluosio oli monen vastaajan mielestä liian pitkä (25 mainintaa).
Käytettävissä olleen ajan riittämättömyys puolestaan mainittiin kirjoittamistehtävissä (17 mainintaa) ja oppilaskyselyn täyttämisessä (17 mainintaa).
Myös rehtorit kommentoivat useimmiten arvioinnin käytännöllisyyttä. Noin
kaksi rehtoria viidestä koki arvioinnin raskaaksi ja aikaa vieväksi (26 mainintaa). Ohjeet olivat rehtorien mielestä hyvät (10 mainintaa) ja muutenkin arvioinnin toteutus sujui ongelmitta (10 mainintaa). Joidenkin rehtorien mielestä
arvioinnin järjestämisestä tulisi maksaa korvaus (7 mainintaa), ja arvioinnin
aiheuttamaan lisätyöhön tulisi voida varautua paremmin (6 mainintaa) esimerkiksi sijaisia hankkimalla (6 mainintaa). Lisäksi arvioinnin tekninen toteutus
koettiin hankalaksi tarvittavien välineiden puuttumisen vuoksi (6 mainintaa).
Arvioinnin hyödyllisyyteen kuuluu myös arvioinnin vaikuttavuus eri käyttäjäryhmien kannalta. Arvioinnista saatavaa palautetta kouluissa katsottiin voitavan
hyödyntää opetuksen kehittämisessä (14 mainintaa) ja koulun toimintaa käsittelevissä opettajien ja johtokunnan kokouksissa (13 mainintaa). Rehtoreista
kuusi ei osannut sanoa, miten palautetta voisi hyödyntää koulutyössä.
Opetussuunnitelmien uudistustyöhön liittyen opettajien vastauksista nousi
voimakkaimmin esille tarve vähentää englannin tunteja ja siirtää osa niistä alakouluun (36 mainintaa, 16 % vastanneista). Seuraavaksi eniten mainittiin puheja viestintätehtävien tärkeyden korostaminen (25 mainintaa) ja ajanpuute (24
mainintaa). Muita yli 10 mainintaa saaneita asioita olivat tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet (14), opiskelumateriaalit (11) ja oppilasarvioinnin
selkeyttäminen (12).
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4

PÄÄTELMIÄ JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

Edellä esitetyistä A-englannin keskeisistä oppimistuloksista on tehtävissä erilaisia päätelmiä ja suosituksia kielikasvatuksen kokonaisuuden ja erityisesti englannin kielen opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämiseksi. Taulukoon
42 on koottu päätuloksista johdettavia toimintasuosituksia. Myös ensisijainen
vastuutaho käy taulukosta ilmi.
Taulukko 42. A-englannin oppimistulosten arvioinnin keskeisiä tuloksia ja niistä johdettuja kehittämissuosituksia.
Tulos
(Mitä havaittiin?)

Päätelmä
(Mitä tehtävä?)

Toimintasuositus
(Miten tehdään?)

Vastuutaho
(Kuka tekee?)

KIELITAITO
Kuullun ymmärtämisen
tavoitteet saavutettiin
hyvin (67 % B1.1 tai
yli).

säilytettävä
monipuolisin
harjoittelumenetelmin

Integroidaan harjoittelu muiden osataitojen opettaja
harjoitteluun mielekkäissä yhteyksissä.

Luetun ymmärtämisen
tavoitteet saavutettiin
hyvin (62 % B1.1 tai
yli). Taidon jakauma
kaksihuippuinen.

säilytettävä monipuolisin harjoittelumenetelmin,
mutta eroja myös
tasoitettava

Integroidaan harjoittelu muiden osataitojen opettaja
harjoitteluun mielekkäissä yhteyksissä.
Rohkaistaan alisuoriutuvien ryhmien
lukemisharrastusta.

Puhumisen tavoitteet saa- tukee muita
vutettiin erinomaisesti.
osataitoja

Järjestetään monipuolista integroivaa
harjoittelua autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

opettaja

Kirjoittamisen tavoitteet
saavutettiin erinomaisesti.

tukee muita
osataitoja

Järjestetään monipuolista integroivaa
harjoittelua autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

opettaja

Vanhempien koulutustausta vaikutti tuloksiin
kielitaidon kaikilla osaalueilla.

tuettava eiylioppilastaustaisten vanhempien
lasten englannin
kielen opintoja

Monipuolistetaan työtapoja ja lisätään
harjoittelua arkielämän kielenkäyttötilanteissa.

opettaja

Lisätään ammatillisesti suuntautuneiden
oppilaiden tietoisuutta englannin kielen
välttämättömyydestä työelämässä

opettaja
koulu
työelämä

tuettava ammatilLukioon hakeutuvien
oppimistulokset parempia lisesti suuntautukuin ammatilliseen koulu- neita oppilaita
tukseen hakeutuvien.
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Englannin arvosana myö- selvennettävä
täili saavutettuja taitota- arvosanojen
soja muissa osataidoissa sisältöä
paitsi puhumisessa, missä
hyvään osaamiseen ylsi
arvosanalla seitsemän.

Selkiytettävä arviointikäytänteitä kaikkia
osataitoja huomioiviksi.

Opetushallitus
koulu
opettaja

Arvosanalla eniten yhteyt- kaikki osataidot
tä kirjoittamis- ja luetun
huomioitava
ymmärtämistaitoihin.
arvioinnissa
tasapuolisesti

Määritellään kullekin osataidolle selkeä
osuus arvosanasta ja sovitaan suullisten
taitojen näyttöperusta.

OPH
opettaja

Suomenkielisten koulujen eroja tasoitettava
tulokset koko aineiston
keskiarvojen alapuolella
kaikissa osataidoissa 3–4
prosenttiyksikköä.

Eri osataitojen integroitua harjoittelua
lisätään autenttisissa, oppilaita motivoivissa kielenkäyttötilanteissa.

opetuksen
järjestäjä
koulu
opettaja

Alueellisia eroja oppimistuloksissa (Etelä-Suomi
kärjessä).

eroja tasoitettava

Lisätään autenttisten kielenopetusmenetelmien käyttöä heikommin menestyneillä
alueilla.

opetuksen
järjestäjä
koulu
opettaja

Kuntatyyppien välillä eroja (kaupungit kärjessä).

eroja tasoitettava

Lisätään autenttisten kielenopetusmenetel- opetuksen
mien käyttöä maaseudulla ja taajamamai- järjestäjä
koulu
sissa kunnissa.
opettaja
KÄYTÄNTEET

resurssi, laatuun
Läksyjen säännöllisellä
tekemisellä selkein yhteys panostettava
luetun ymmärtämis- ja
kirjoittamistehtävissä
saatuihin tuloksiin.

Tehtävien laatua parannetaan; läksyjä
tekemättömiä tuetaan.

opettaja

Tieto- ja viestintätekniikan kohennettava
käyttö heikkoa.
voimakkaasti

Tvt-välineet ja verkkoresurssit nivelletään opettaja
osaksi opiskelun arkea koulussa ja kotona. koulu
opetuksen
järjestäjä

Oman toiminnan suunnittelu ja arviointi heikkoa.

kohennettava
voimakkaasti

Lisätään tilaisuuksia suunnitella, toteuttaa
ja arvioida omaa opiskelua, esimerkiksi
kielisalkku, puhesuoritusten tallennus
videolle, itsearviointi.

Monipuolisten opiskelumenetelmien käyttö
heikkoa.

kohennettava
voimakkaasti

Otetaan tvt-välineet, verkkoresurssit ja kie- opettaja
lisalkku osaksi opiskelun arkea koulussa
ja kotona.

Vapaan (suullisen) tuottamisen käyttö tunneilla
tyydyttävää.

vahvistettava

Tarjotaan lisää tilaisuuksia esim.
puheharjoitteluun aidoissa vuorovaikutustilanteissa.

opettaja

opettaja
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Opettajan ohjaama
vahvistettava
suullinen ja kirjallinen kielenkäyttö tyydyttävää.

Varmistetaan oppilaiden osallistuminen
puheharjoitteluun ja liitetään se muiden
osataitojen harjoitteluun.

opettaja

Englannin kielen ymmärtämiseen keskittyvä
kielenkäyttö koulun
ulkopuolella hyvää.

tukee muita
osataitoja

Lisätään valinnaisia kotitehtäviä ja mahdol- opettaja
lisuuksia kansainvälisiin kontakteihin.

Englannin kielen
tuottamiseen keskittyvä
kielenkäyttö koulun ulkopuolella tyydyttävää.

vahvistettava

Rohkaistaan oppilaita etsimään tilaisuuksia opettaja
puhumisen ja kirjoittamisen harjoitteluun
aidoissa vuorovaikutustilanteissa.

tukee muita
Oppilaiden koulun ulkopuolinen, ymmärtämiseen osataitoja
keskittyvä kielenkäyttö
paransi ymmärtämistaitoja.
Oppilaiden koulun ulkopuolinen, tuottamiseen
keskittyvä kielenkäyttö
paransi puhumistaitoja.

tukee muita
osataitoja

Lisätään koulun ulkopuolella opitun dokumentointia esim. kielisalkussa.

opettaja

Lisätään koulun ulkopuolella opitun
dokumentointia esim. puhetilanteita
tallentamalla.

opettaja

KÄSITYKSET
Käsitys englannin kielen
hyödyllisyydestä myönteinen.

tukee opiskelua

Ylläpidetään monikanavaista informaatiota opettaja
englannin kielen tarpeesta työelämässä ja koulu
opiskelussa.
työelämä

Käsitys omasta osaamisesta myönteinen.

tukee opiskelua

Tarjotaan oppilaille myös jatkossa onnistumisen kokemuksia.

opettaja

Englannin kielestä pitäminen neutraalia, lähellä
myönteistä.

kohennettava
jonkin verran

Monipuolistetaan englannin kielen opiskelumenetelmiä esim. tvt:n mahdollisuuksia
hyödyntäen.

opettaja
koulu
opetuksen
järjestäjä

Läksyihin käytetyn ajan
pituus oli yhteydessä
englannin kielestä
pitämiseen.

lisättävä oppilaan
tietoisuutta
työskentelyn ja
tunneilla viihtymisen yhteydestä

Tehostetaan opiskelutaitoja.

opettaja
koulu

Lisätään informaatiota kodin ja koulun
välillä kielenopetuksen tavoitteista ja
käytänteistä.

koulu
opettaja

Koulu koettiin turvalliseksi tukee kokonaisuutta
ja tasapuoliseksi sekä
yhteistyö koulun ja kodin
välillä hyvin toimivaksi.
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MUUT TULOKSET
Opettajien arviointiperusteissa kirjallinen painotus
suullisen kustannuksella.

monipuolistettava
arviointikäytänteitä

Opettajat kokivat tarvitse- tarjottava opettavansa oppimisvaikeuksiin, jille osallistumismahdollisuuksia
opetusmenetelmiin ja
oppilaiden motivointiin
liittyvää täydennyskoulutusta.
Koulujen väliset erot
suurimmat puhumistehtävissä.

Tarkennetaan arvosanan määräytymisperiaatteita ja näyttöperustaa vastaamaan
opetussuunnitelman perusteita (kaikki
osataidot mukana).

Opetushallitus
opetuksen
järjestäjä
koulu

Lisätään nimenomaan kieltenopettajille
tarkoitettua täydennyskoulutusta ko.
aiheista.

OKM
Opetushallitus
opetuksen
järjestäjä

Lisätään puhumisen systemaattista harjoit- Opetushallitus
puhumistaidon
telua ja huomioimista arvioinnissa.
koulutuksen
ja suullisen
järjestäjä
harjoittelun asema
turvattava opetussuunnitelman
perusteissa

Englannin ymmärtämistaidot olivat keskimäärin hyvällä tasolla. Luetun ymmärtämistaito jakaantui kuitenkin varsin epätasaisesti vanhempien koulutustaustan, oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien, koulun sijainnin ja opetuskielen
mukaan. Saavutettujen tulosten säilyttäminen ja haastealueiden kohentaminen
vaatii näin ollen myös jatkossa huomiota. Erinomainen osaaminen puhumisessa ja kirjoittamisessa tulee pyrkiä säilyttämään ja tukemaan niiden kautta
myös muiden osataitojen kehittymistä. Tuottamistaidoissa olisi myös harkittava
hyvän osaamisen taitotason nostamista tasolle B1.1. Nostamista tukevat
oppilaiden jo nyt hyvät tuottamistaidot, kielen harrastaminen vapaa-ajalla, englannin opiskeluun käytettävissä oleva tuntimäärä sekä englannin kielen tärkeys
työelämässä ja jatko-opinnoissa.
Koulussa tapahtuvaan englannin opiskeluun kaivataan entistä monipuolisempia käytänteitä ja integrointia koulun ja vapaa-ajan kielenkäytön välille.
Oppikirjan tärkeyden vähentyessä tulee oppilaiden tieto- ja viestintätekninen osaaminen ottaa käyttöön englannin oppimisen edistämiseksi. Suullista
harjoittelua oppitunneilla tulisi lisätä ja monipuolistaa sekä yhdistää siihen
tarkoituksenmukaisesti kirjallista harjoittelua. Oppilaan itsearviointia ja
osaamisen dokumentointia tulee lisätä ja menetelmiä monipuolistaa (Leblay,
2013). Englannin kielestä pitämiseen voidaan vaikuttaa kehittämällä oppituntien ja tehtävien sisältöjä vastaamaan oppilaiden kielenkäyttötarpeita ja
omaa elämänpiiriä, joissa on mahdollista hyödyntää autenttista englanninkielistä kulttuuritarjontaa ainakin verkossa.
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Vaikka opetussuunnitelman perusteissa mainitaan useita tavoitelajeja, arviointi
painottui opettajien mukaan kielitaitoon ja siinä erityisesti kirjallisiin taitoihin. Samaa todisti myös arvosanan ja kirjallisista kielitaitotehtävistä suoriutumisen hyvä vastaavuus. Kaikkien tavoitealueiden huomioimiseksi tulisi opetussuunnitelman perusteissa määritellä selkeämmin ainakin ainekohtaisen
osaamisen ja työskentelyn välinen suhde, ehkä myös kirjallisten ja suullisten taitojen suhde, vaikka niiden tasavertainen huomiointi periaatteessa sisältyykin jo voimassa oleviin perusteisiin. Arvosanan muodostumisperiaatteet ja
niitä vastaavat käytännöt tulisi kirkastaa ja yhtenäistää tarvittaessa opetussuunnitelman perusteissa. Arviointikäytänteiden kirjon laajentuminen monipuolisen
näytön suuntaan on suotavaa unohtamatta monitahoista palautetta myös opiskeluprosessin aikana (opettajan ja vertaisten antama palaute sekä itsearviointi).
Kansainvälisesti tunnistetun välineen kielitaidon ja sen yksilöllisten ilmentymien esittelyyn ja raportointiin tarjoaa Eurooppalainen kielisalkku, jonka suomalaisen verkkoversion Opetushallitus julkaisi vuonna 2013 osoitteessa http:/
kielisalkku.edu.fi/fi. Tampereen yliopiston kehittämis- ja tutkimustyön pohjalta
(Kohonen 2005).
Oppimistuloksissa löytyneitä oppilaan sukupuolen, koulun alueellisen sijainnin, oppilaan jatkokoulutussuuntautumisen ja vanhempien koulutustaustan
mukaisia eroja tulisi pyrkiä tasoittamaan pedagogisin ja rakenteellisin keinoin.
Ammatilliseen koulutukseen pyrkiviä tyttöjä pitäisi kannustaa puhumiseen ja autenttisen aineiston käyttöön, mikä saattaisi parantaa myös heidän
kokemustaan englannin hyödyllisyydestä. Vanhempien, erityisesti ei-ylioppilaiden, olisi hyvä kannustaa lapsiaan säännölliseen tehtävien tekemiseen.
Tässä arvioinnissa oppilaiden oppimistulokset paranivat hieman opettajien
täydennyskoulutuksen myötä, joten suositeltavaa olisi, että opetuksen järjestäjät tarjoaisivat näitä mahdollisuuksia säännöllisesti ja opettajat myös tarttuisivat
niihin. Opettajien harjoitettua autenttisia ja monipuolisia työtapoja oppilaiden
tulokset paranivat, ja hyödyllistä oli myös puhumisen harjoittelu kielitunneilla.
Monipuolinen ja merkityksellinen, oppilaan elämään ja kokemuksiin kiinnittyvä kielenkäyttö antaa onnistumisen tunteita ja kasvattaa itseluottamusta.
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Liite 1.
Opetussuunnitelman perusteiden (2004)
tavoitetekstit
A-englannin tavoitteet ja keskeiset sisällöt:
Oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa kattaa sekä ala- että yläluokilla
saavutetut oppimistulokset kielitaitoon ja opiskelustrategioihin kuuluvine sisältöineen (Opetushallitus 2004, 136–140). Alaluokilla 3–6 oppilas oppii
• kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään englanniksi yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen
• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän tekstin tai puheen
keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana
• kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa (Opetushallitus 2004, 137).

Yläluokilla 7–9 A-englannin tavoitteet eroavat jonkin verran muiden A-kielten tavoitteista. Aenglannin tavoitteena on alaluokilla opittujen sisältöjen lisäksi, että oppilas oppii
• ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä
• selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia
• tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista (Opetushallitus
2004, 139).

Keskeisinä sisältöinä englantia puhuvan kielialueen näkökulmasta mainitaan alaluokilla 3–6
seuraavat tilanteet ja aihepiirit:
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti,
perheenjäsenet ja ystävät
• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
• asuminen maalla ja kaupungissa
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
• asioiminen erilaisissa tilanteissa (Opetushallitus 2004, 137).
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Yläluokilla 7–9 aihepiirejä ovat edellisten lisäksi
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• matkustaminen
• julkiset palvelut
• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä.
• kestävä kehitys
• terveys ja hyvinvointi
• tiedotusvälineet (Opetushallitus 2004, 139).

Rakenteiden osalta alaluokilla opiskellaan viestinnän kannalta keskeistä kielioppia, minkä lisäksi yläluokkien keskeisiin sisältöihin lukeutuvat
• verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot
• substantiivien, adjektiivien sekä tavallisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö
• keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet (Opetushallitus 2004, 119–139).

Viestintästrategiat ilmenevät kielellisestä suorituksesta epäsuorasti. Näin on etenkin puhumisessa ja kirjoittamisessa. Alaluokille asetetaan seuraavat viestintästrategiset tavoitteet:
• kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta
• omien viestien suunnittelu
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa (Opetushallitus 2004, 138).

Yläluokkien päättyessä viestintästrategiset taidot määritellään laajemmin:
• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
• oman kielenkäytön tarkkailu
• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron
aloituksen ja lopetuksen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen
antamiseen liittyvien ilmausten käyttö (Opetushallitus 2004, 140).

Opiskelustrategioiden osalta todetaan vuosiluokilla 3–6 seuraavaa:
• oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita
työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään (Opetushallitus 2004, 138).
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Vuosiluokilla 7–9 oppilas
• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun
merkityksen (Opetushallitus 2004, 140).

Vieraiden kielten A-oppimäärässä alaluokkien tavoitteena on, että oppilas oppii
• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaantyöskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

Alaluokkien 3–6 aikana oppilas oppii käyttämään luontevasti joitakin kielten opiskelun ja
oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja
sanakirjaa. Hän myös ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan
omaa työskentelyään (Opetushallitus 2004, 139–140). Yläluokilla oppilaan tulisi lisäksi oppia
• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
• tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan (Opetushallitus 2004, 141).

Opiskelustrategisten tavoitteiden keskeisissä sisällöissä todetaan myös, että oppilas oppii
käyttämään säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja sekä
oivaltaa kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen
(Opetushallitus 2004, 142).
Kulttuuritaidoista opetussuunnitelmaan sisältyvät seuraavat oppimistavoitteet:. Oppilas oppii
• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden
• tuntemaan kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa (Opetushallitus 2004,
141–142).
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Liite 2.
Kielitaidon tasojen kuvausasteikko
Hyvän osaamisen taitotasot A-englannissa
Taitotaso A2

Kehittyvä peruskielitaito

A2.2
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Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun
ymmärtäminen

Puhuminen

Luetun
ymmärtäminen

Kirjoittaminen

* Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen
tyydyttämään konkreetit tarpeensa.
Pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia.
* Pystyy yleensä
tunnistamaan ympärillään käytävän
keskustelun aiheen.
Ymmärtää tavallista
sanastoa ja hyvin
rajallisen joukon
idiomeja tuttuja
aiheita tai yleistietoa käsittelevässä
tilannesidonnaisessa
puheessa.
* Yksinkertaisenkin
viestin ymmärtäminen edellyttää
yleispuhekieltä, joka
äännetään hitaasti
ja selvästi. Toistoa
tarvitaan melko
usein.

* Osaa esittää pienen,
luettelomaisen kuvauksen
lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy
osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista
tai itselleen tärkeistä
asioista. Voi tarvita apua
keskustelussa ja vältellä
joitakin aihepiirejä.
* Puhe on välillä sujuvaa,
mutta erilaiset katkokset
ovat hyvin ilmeisiä.
* Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras
korostus on ilmeistä ja
ääntämisvirheitä esiintyy.
* Osaa kohtalaisen hyvin
tavallisen, jokapäiväisen
sanaston ja jonkin verran
idiomaattisia ilmaisuja.
Osaa useita yksinkertaisia
ja myös joitakin vaativampia rakenteita.
* Laajemmassa vapaassa
puheessa esiintyy paljon
virheitä perusasioissa
(esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus
haitata ymmärrettävyyttä.

* Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman
kappaleen pituisista
viesteistä jonkin
verran vaativissa
arkisissa yhteyksissä
(mainokset, kirjeet,
ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet,
pikku-uutiset).
* Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa
tutuista aiheista
selkeästi jäsennellystä muutaman
kappaleen pituisesta
tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien
sanojen merkityksiä
niiden kieliasusta ja
kontekstista.
* Tarvitsee usein
uudelleen lukemista
ja apuvälineitä
tekstikappaleen
ymmärtämiseksi.

* Selviytyy kirjoittamalla
tavanomaisissa arkitilanteissa.
* Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen
tapahtumista, menneistä
toimista ja henkilökohtaisista
kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista
(lyhyet kirjeet, muistilaput,
hakemukset, puhelinviestit).
* Osaa arkisen perussanaston,
rakenteet ja tavallisimmat
sidoskeinot.
* Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta
tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja
tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

Taitotaso B1

Toimiva peruskielitaito

B1.1

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun
ymmärtäminen

Puhuminen

Luetun
ymmärtäminen

Kirjoittaminen

* Ymmärtää
pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia
puheesta, joka
käsittelee koulussa,
työssä tai vapaaaikana säännöllisesti
toistuvia teemoja
mukaan lukien lyhyt
kerronta. Tavoittaa
radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien
ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat.
* Pystyy seuraamaan yhteiseen
kokemukseen
tai yleistietoon
perustuvaa puhetta.
Ymmärtää tavallista
sanastoa ja rajallisen
joukon idiomeja.
* Pitemmän viestin
ymmärtäminen
edellyttää normaalia
hitaampaa ja
selkeämpää
yleiskielistä puhetta.
Toistoa tarvitaan
silloin tällöin.

* Osaa kertoa tutuista
asioista myös joitakin
yksityiskohtia. Selviytyy
kielialueella tavallisimmista arkitilanteista ja
epävirallisista keskusteluista. Osaa viestiä itselleen
tärkeistä asioista myös
hieman vaativammissa
tilanteissa. Pitkäkestoinen
esitys tai käsitteelliset
aiheet tuottavat ilmeisiä
vaikeuksia.
* Pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka
pitemmissä puhejaksoissa
esiintyy taukoja ja
epäröintiä.
* Ääntäminen on selvästi
ymmärrettävää, vaikka
vieras korostus on joskus
ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy jonkin verran.
* Osaa käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa
ja joitakin yleisiä fraaseja
ja idiomeja. Käyttää useita
erilaisia rakenteita.
* Laajemmassa vapaassa
puheessa kielioppivirheet
ovat tavallisia (esim.
artikkeleita ja päätteitä
puuttuu), mutta ne
haittaavat harvoin ymmärrettävyyttä.

* Pystyy lukemaan
monenlaisia, muutaman sivun pituisia
tekstejä (taulukot,
kalenterit, kurssiohjelmat, keittokirjat)
tutuista aiheista ja
seuraamaan tekstin
pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä
yksityiskohtia myös
valmistautumatta.
* Pystyy
seuraamaan tuttua
aihetta käsittelevän
parisivuisen tekstin
pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä
yksityiskohtia.
* Arkikokemuksesta poikkeavien
aiheiden ja tekstin
yksityiskohtien
ymmärtäminen voi
olla puutteellista.

* Pystyy kirjoittamaan
ymmärrettävän, jonkin
verran yksityiskohtaistakin
arkitietoa välittävän tekstin
tutuista, itseään kiinnostavista
todellisista tai kuvitelluista
aiheista.
* Osaa kirjoittaa selväpiirteisen sidosteisen tekstin
liittämällä erilliset ilmaukset
peräkkäin jaksoiksi (kirjeet,
kuvaukset, tarinat, puhelinviestit). Pystyy välittämään
tehokkaasti tuttua tietoa
tavallisimmissa kirjallisen
viestinnän muodoissa.
* Osaa useimpien tutuissa
tilanteissa tarvittavien tekstien
laadintaan riittävän sanaston
ja rakenteet, vaikka teksteissä
esiintyy interferenssiä ja
ilmeisiä kiertoilmaisuja.
* Rutiininomainen kieliaines
ja perusrakenteet ovat jo
suhteellisen virheettömiä,
mutta jotkut vaativammat rakenteet ja sanaliitot tuottavat
ongelmia.
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Liite 3.
Vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten
arviointi 2013: asiantuntijat
Nimi

Organisaatio Asiantuntija- Tehtävän- Kommentoija/ Taitotasojen Sensori
ryhmä
laatija
kielentarkistaja asettaja

Anckar Joanna,
FT

Åbo Akademi ranska

ranska

Biese Sonja,
timlärare i
huvudtjänst

Gymnasiet
Lärkan,
Helsinki

venäjä

Hakkarainen
Merjo, lehtori

Muuramen
lukio

englanti

englanti

englanti,
ruotsi,
ranska

ranska

englanti

englanti

Hakola Outi, toh- Helsingin
torikoulutettava yliopisto

englanti,
ruotsi

Halvari Anu,
opetusneuvos

englanti,
ruotsi

Opetus
hallitus

Heimonen Emilia, Ahveniston
kieltenopettaja
koulu,
Hämeenlinna

englanti

Heiskanen Pirjo,
lehtori

Pukinmäen
peruskoulu,
Helsinki

saksa

Hernigle Leena,
lehtori

Olarin lukio

Hietikko Elina,
lehtori

Jalkarannan
koulu, Lahti

Hildén Raili,
projektipäällikkö

Opetus
hallitus

Holttinen Tuuli,
harjoittelija

Opetus
hallitus
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saksa

englanti,
ruotsi

ruotsi

saksa

saksa

ruotsi

venäjä

ruotsi

ranska

ranska,
englanti

Huhta Ari,
professori

Jyväskylän
yliopisto

puheen
johtaja

englanti,
ruotsi

Huhtanen Mari,
tutkimussihteeri

Opetus
hallitus

menetelmäasiantuntija

Hyvärinen Irma,
professori

Helsingin
yliopisto

saksa

Härmälä Marita,
erikoissuunnittelija

Opetus
hallitus

ranska

Kaleva Kaisa,
harjoittelija

Opetus
hallitus

Kalmbach Aija,
lehtori

Jyväskylän
normaalikoulu

tehtävien
kommentointi
(ranska)

Kalmbach
Jean-Michel,
yliopistonlehtori

Jyväskylän
yliopisto

kielentarkistaja
(ranska)

Katila Laura,
lehtori

Saarnilaakson koulu,
Espoo

Kohvakka Liisa,
lehtori

Juankosken
peruskoulu

Koskela Tuija,
tutkimussihteeri
(31.7.2012
saakka)

Opetus
hallitus

Lahti Laura, tohtorikoulutettava

Helsingin
yliopisto

Lassas Hillevi,
lektor i engelska

Kungsvägens
skola, Sibbo

saksa
ranska

englanti,
ruotsi,
ranska

saksa,
englanti

ranska

ranska

ranska

ranska

saksa

saksa

tehtävien
kommentointi
(venäjä)
sihteeri

englanti

Laukkarinen Joni, Opetus
harjoittelija
hallitus
Leblay Tarja,
opetusneuvos

englanti, ruotsi

Opetus
hallitus

Lehmusto Minna, Salpausselän
lehtori
koulu, Lahti

ranska

ranska
saksa

saksa
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Lempiäinen
LuonnonAnne, englannin tiedelukio,
ja venäjän kielen Helsinki
opettaja

venäjä

Malmberg Maija, Opetus
harjoittelija
hallitus

venäjä

Molin-Karakoc
Linda, lehtori

Mattlidens
skola och
gymnasium

tehtävien
ruotsinnos
(venäjä)

Mustaparta
Anna-Kaisa,
opetusneuvos

Opetus
hallitus

Peltonen Titta,
harjoittelija

Opetus
hallitus

ruotsi

Pirttisaari Pasi,
tutkija

Helsingin
yliopisto

saksa

Pohjala Kalevi,
opetusneuvos,
emeritus

-

englanti,
ruotsi

Pollari Pirjo,
lehtori

Jyväskylän
normaalikoulu

Puukko Mika,
tutkimussihteeri
(1.8.2012
lähtien)

Opetus
hallitus

sihteeri

Rautopuro Juhani, erikoistutkija

Opetus
hallitus

menetelmäasiantuntija

venäjä

venäjä

englanti

tehtävien
kommentointi
(englanti)
englanti

Ruohotie-Lyhty
Jyväskylän
Maria, yliopiston- yliopisto
lehtori

ranska

Salo Olli-Pekka,
lehtori

Jyväskylän
normaalikoulu

ruotsi

Seinä Terhi,
opetusneuvos

Opetus
hallitus

ruotsi

Sihvonen Päivi,
yliopistolehtori

Helsingin
yliopisto

ranska
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ruotsi

englanti,
ruotsi

ruotsi

Silverström Chris, Opetus
erikoissuunnithallitus
telija

ruotsi

Ståhlberg Perttu, Olarin lukio,
lehtori
Espoo

saksa

tehtäväsarjojen
ja kyselyjen
ruotsinnos
saksa

Takala Sauli,
tutkimusprofessori, emeritus

englanti,
ruotsi

Tschirpke Sanne,
lehtori

Helsingin
yliopisto

kielentarkistaja

Tuokko Tuula,
lehtori

Pappilan
salmen koulu, Hamina

tehtävien
kommentointi
(venäjä)

Tyrylä-Jussila
Katja, lehtori

Hämeen
linnan lyseon
koulu

saksa

saksa

Ullakonoja Riikka, erikoistutkija

Jyväskylän
yliopisto

venäjä

venäjä

Vaahtera Jouni,
yliopistonlehtori

Helsingin
yliopisto

kielentarkistaja venäjä

Vesalainen Marjo, pedagoginen
yliopistonlehtori

Helsingin
yliopisto

saksa

Vilenius-Suhanto
Heli, lehtori

Helsingin
yliopiston
Viikin normaalikoulu

Väisänen Tuula,
rehtori

Helsingin
suomalaisvenäläinen
koulu

Wahlroos Sanna, Helsingin
ruotsin kielen
yliopiston
opettaja
Viikin normaalikoulu
Wikström Harriet, Opetus
kielenkääntäjä
hallitus

tehtävien
kommentointi
(saksa)
venäjä

saksa

saksa

venäjä

ruotsi

ruotsi

kyselylomakkeiden ja ohjeiden
ruotsinnos
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Yanchukovich
Mari, lehtori
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Itä-Suomen
suomalaisvenäläinen
koulu

venäjä

venäjä

venäjä

Liite 4.
Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuudet, korrelaatiot ja taitotasot osioittain
Luetun ymmärtämistehtävät
Monivalintatehtävät

Ratkaisuosuus

Osion kokonais-korrelaatio
0,473
0,539
0,491
0,424
0,528
0,374
0,423
0,487
0,274

Taitotaso

LMV 1
LMV2
LMV3
LMV4
LMV5
LMV6
LMV7
LMV8
LMV9

65,91
83,54
54,66
59,52
86,85
83,69
64,61
71,00
64,56

LMV10
LMV11
LMV12
Avotehtävät

81,30
65,68
44,33
* max. pisteet

0,420
0,494
0,450

A2.1
B1.1
B2.1

AVOL13

48,69

0,668

AVOL14

63,28

0,671

AVOL15

77,50

0,564

B1.2 (1)
B2.1 (2)
A2.2 (1)
B1.1 (2)
A2.2

AVOL16

61,31

0,648

B1.1

AVOL17

46,92

0,589

B2.1

AVOL18

54,09

0,444

B1.2

AVOL19

54,50

0,621

AVOL20

72,54

0,653

B1.1 (1)
B1.2 (2)
A2.2 (1+2)

AVOL21

53,74

0,434

B1.2

AVOL22

79,80

0,483

A2.1

AVOL23

57,13

0,588

B1.1

AVOL24

73,45

0,390

A2.1

B1.1
A2.2
B1.1
B1.1
A2.1
A2.1
B1.1
A2.2
A2.2
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Kuullun ymmärtämistehtävät
Monivalintatehtävät

Ratkaisuosuus

dKMV1

Taitotaso

89,53

Osion kokonaiskorrelaatio
0,237

dKMV2

88,09

0,369

A2.1

dKMV3

54,78

0,269

B1.1

dKMV4

73,82

0,433

A2.1

dKMV5

63,20

0,350

A2.2

dKMV6

29,86

0,356

B1.2

dKMV7

69,04

0,574

A2.2

dKMV8

74,94

0,598

A2.2

dKMV9

71,43

0,511

A2.2

dKMV10

63,26

0,362

B1.1

dKMV11

83,63

0,408

A2.1

dKMV12

74,54

0,401

A2.1

Avotehtävät

* max. pisteet

mAVOK13

79,17

0,414

A2.1

mAVOK14

47,73

0,603

B1.2

mAVOK15

77,46

0,542

mAVOK16

39,97

0,543

mAVOK17

60,28

0,562

mAVOK18

14,33

0,397

A2.1 (1)
B1.1 (2)
B1.2 (1)
B1.2 (2)
A2.1(1)
B1.2 (2)
B1.2 (1+2)

mAVOK19

28,93

0,393

mAVOK20

39,41

0,507

mAVOK21

62,66

0,636

B1.2 (1)
B2.1 (2)
B1.1 (1)
B2.1 (2)
B1.1 (1+2)

mAVOK22

67,12

0,545

B1.1

mAVOK23

50,60

0,628

B1.1(1)

0,520

B1.2 (2)
A2.2

mAVOK24

75,60

A2.1

* avotehtävissä ratkaisuosuus on täydet pisteet saaneiden oppilaiden osuus
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