A-englannin
oppimistulokset
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alussa 2018
TIIVISTELMÄT 9:2019

I like the elephants you have there.
Monkeys was funny. Tigers was very big.
I like them lot because i like animals
overall. And those birds were strange.
And that kangaroo was awesome*.

* Oppilaan vastaus kirjoittamistehtävään.
Suoritus arvioitiin hyvän osaamisen taitotasolle A2.1.
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Arvioinnin tavoite
Arvioinnissa vastattiin seuraaviin kysymyksiin:
1.

Missä määrin englannin kielen A-oppimäärän hyvän osaamisen tavoitteet on saavutettu?

2.

Mitkä oppilaan taustatekijät ja oppimisympäristön piirteet selittävät oppimistuloksia?

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyviä keskeisiä sisältöalueita vuosiluokilla 3−6 on kolme (Opetushallitus 2014). Ne ovat:
•

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

•

Kielenopiskelutaidot (S2)

•

Kielitaito (S3)

Kielitaito on jaettu edelleen kolmeen sisältöalueeseen, jotka ovat:
•

Taito tulkita tekstejä (jatkossa tulkintataidot, joita ovat kuullun ja luetun ymmärtäminen)

•

Taito tuottaa tekstejä (jatkossa tuottamistaidot, joita ovat puhuminen ja kirjoittaminen)

•

Taito toimia vuorovaikutuksessa (suullinen vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, viestintästrategioiden käyttö ja viestinnän kulttuurinen sopivuus)

Oppilaan kielitaidon arvioinnissa huomioidaan kaikki kielitaidon osa-alueet: luetun ja kuullun ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen. Näille on opetussuunnitelman perusteissa määritelty arvosanaan 8 vaadittava hyvä osaaminen, joka on taitotasona ilmaistuna
A2.1 (ks. Kehittyvän kielitaidon kuvausasteikko s. 22–23).
Oppimistuloksilla tarkoitetaan tässä arvioinnissa ennen kaikkea oppilaan englannin kielen
taitoa (S3). Lisäksi selvitettiin oppilaan kielenopiskelutaitoja ja kielitietoisuutta (S2 ja S3).
Kielenopiskelutaitoihin sisällytettiin myös oppilaan käsitykset englannin opiskelusta, sen
hyödyllisyydestä ja omasta osaamisesta.
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SELITTÄVÄT TEKIJÄT

OPPIMISTULOKSET

OPPILAAN TAUSTATEKIJÄT






I KIELITAITO

sukupuoli
huoltajien koulutustausta
englannin arvosana
englannin läksyihin käytetty aika
S2/SV2

Taito tulkita tekstejä
Taito tuottaa tekstejä
(Taito toimia vuorovaikutuksessa)





OPPIMISYMPÄRISTÖN PIIRTEET
II OPPIMISTA EDISTÄVÄT
TYÖSKENTELYTAIDOT

KOULUYMPÄRISTÖN PIIRTEET








sijaintialue
kuntatyyppi
opetuskieli
painotettu opetus

oppimisstrategiat
harrastuneisuus

III KÄSITYKSET OPPIAINEEN
HYÖDYLLISYYDESTÄ, OMASTA
OSAAMISESTA JA
OPPIAINEESTA PITÄMINEN

Kuvio 1. A-englannin oppimistulokset ja niitä selittävät tekijät.
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Arvioinnin toteutus
Arvioinnissa selvitettiin A-englannin oppimistuloksia suhteessa vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvattuun
osaamiseen (Opetushallitus 2014). Arviointi erosi aiemmista A-englannin oppimistulosarvioinneista siinä, että se kohdistui ala- ja yläkoulun
nivelvaiheeseen: kohderyhmänä olivat perusopetuksen 7. vuosiluokan
vastikään aloittaneet oppilaat. Samat oppilaat arvioidaan uudelleen
keväällä 2021 heidän ollessaan 9. vuosiluokalla. Näin saadaan pitkittäistietoa oppilaiden englannin kielen osaamisesta ja sen kehittymisestä
yläkoulun aikana.
Arviointiaineisto koostuu oppilaiden vastauksista kielitaitoa mitanneisiin tehtäviin. Tehtäviä oli sekä tulkintataidoista (kuullun ja luetun
ymmärtäminen) että tuottamistaidoista (puhuminen ja kirjoittaminen).
Tulkintataitojen tehtävätyyppejä olivat monivalintatehtävät, oikein/väärin -tehtävät sekä lyhyet avovastaukset. Tuottamistaidoissa oli 3 puhumis- ja 2 kirjoittamistehtävää. Kirjoittamistehtävien sanamäärät olivat
30−40 ja 50−60 sanaa. Puhumistehtävistä kerrotaan lisää sivulla 10.
Kielitaitoa mitanneiden tehtävien lisäksi tietoa kerättiin kyselyin, joihin
vastasivat otoskoulujen oppilaat, englannin opettajat ja rehtorit.
Eri sidosryhmien osallistumisesta arviointihankkeeseen pyrittiin huolehtimaan monin eri tavoin koko arvioinnin ajan. Englannin kielen opettajia
toimi tehtävänlaatijoina, ja opettajilta, rehtoreilta ja oppilailta kerättiin
palautetta arviointihankkeen eri vaiheissa. Lisäksi hankkeessa oli asiantuntijaryhmä, jossa oli mukana kielitaidon arvioinnin ammattilaisia ja
opettajankouluttajia.
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Osallistujat:

Aineisto:

132

•

koulua
(suomenkielisiä 116
ja ruotsinkielisiä 16)

4 633

oppilasta
(4 076 suomenkielisistä ja
557 ruotsinkielisistä kouluista)

Englannin opettajia ja koulujen
rehtoreita

•

Otoksen koulut edustivat
•
•
•
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Kielitaitoa mitanneet
tehtävät:
–– Taito tulkita tekstejä
(10 tehtävää kuullun
ymmärtämisestä ja 10
luetun ymmärtämisestä,
molemmissa 28 osiota
ja eri tehtävätyyppejä)
–– Taito tuottaa tekstejä
(3 puhumis- ja 2
kirjoittamistehtävää)
Kysely oppilaille, opettajille
ja rehtoreille (238 opettajaa
ja 61 rehtoria vastasi)

eri AVI-alueita
eri kuntatyyppejä
eri kieliryhmiä

Keskeiset tulokset
Kielitaito: Taito tulkita tekstejä, Taito tuottaa tekstejä sekä
Taito toimia vuorovaikutuksessa
Taito tulkita tekstejä
Oppilaat saavuttivat Taito tulkita tekstejä -sisältöalueiden tavoitteet keskimäärin hyvin.
Kielitaidon osa-alueittain tarkasteltuna oppilaiden vahvin taito oli kuullun ymmärtäminen
(70 %:lla vähintään taitotaso A2.1), seuraavaksi luetun ymmärtäminen (59 %).
Taito tuottaa tekstejä ja Taito toimia vuorovaikutuksessa
Oppilaat saavuttivat Taito tuottaa tekstejä -sisältöalueiden tavoitteet keskimäärin hyvin.
Oppilaiden puhumistaidot olivat hiukan vahvemmat kuin heidän kirjoittamistaitonsa.
Puhumistehtävissä 53 % oppilaista ylsi vähintään hyvään osaamiseen, kirjoittamistehtävissä 52 %.
Oppilaiden Taitoa toimia vuorovaikutuksessa voitiin arvioida vain yhdellä puhumistehtävällä, sillä kaksi muuta puhumistehtävää olivat monologeja. Vuorovaikutteista puhumistilannetta simuloinut vuoropuhelu bussin kuljettajan kanssa oli oppilaille kolmesta puhumistehtävistä vaikein: runsas puolet oppilaista jäi siinä tyydyttävään osaamiseen (A1.3).
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Kuvio 2. Oppilaiden taitotasot Taito tulkita tekstejä ja Taito tuottaa tekstejä
-sisältöalueilla*.
* Kuviossa on yhdistetty taitotasoja asteikon ala- ja yläpäässä.
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Kaikki arviointiin osallistuneet oppilaat tekivät puhumistehtävät, joita oli kolme.
•

Tehtävä 1 oli oppilaille helpoin. Oppilaista 64 % ylsi siinä vähintään taitotasolle A2.1.
Tässä oppilaiden ääntämistä mitanneessa tehtävässä oppilaiden osaaminen oli opettajien arviointien mukaan jopa erinomaista (B1.1) lähes puolella oppilaista.

•

Tehtävällä 2 arvioitiin oppilaiden taitoa toimia vuorovaikutuksessa. Tämä oli puhumistehtävistä oppilaille vaikein: runsas puolet oppilaista jäi siinä tyydyttävään osaamiseen
(A1.3). Neljännes oppilaista ylsi kuitenkin kiitettävään tai erinomaiseen osaamiseen
(taitotasot A2.2 ja B1.1). Kolmesta puhumistehtävästä tässä oli eniten kahdelle alimmalle taitotasolle jääneitä oppilaita.

•

Tehtävässä 3 oppilaiden piti kertoa kuvavihjeiden avulla, mitä he olivat tehneet viime
kesänä. Vajaa puolet oppilaista ylsi tehtävässä vähintään hyvään osaamiseen.
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Kuvio 3. Oppilaiden taitotasot puhumistehtävissä.
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A2.2

B1.1

Kirjoittamistehtäviä oli kaksi. Niistä helpompi oppilaille oli tehtävä 2, jossa piti laatia kutsu
kotibileisiin.
•

Tehtävässä 1 oppilaat kirjoittivat 30−40 sanan pituisen tekstin kirjoituskilpailuun, jossa
palkintona oli kännykkä. Oppilaista 43 % ylsi tehtävässä vähintään hyvään osaamiseen.

•

Tehtävässä 2 oppilaita pyydettiin kirjoittamaan kavereilleen kutsu kotibileisiin. Edellytetty sanamäärä oli 50−60 sanaa. Lähes puolet oppilaista ylsi siinä vähintään hyvään
osaamiseen.
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Kuvio 4. Oppilaiden taitotasot kirjoittamistehtävissä.
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Kielenopiskelutaidot ja kielitietoisuus
Kielenopiskelutaitoja, erilaisten opiskelustrategioiden hallintaa ja kielitietoisuutta selvitettiin oppilaille suunnatulla kyselyllä. Oppilailta tiedusteltiin, kuinka usein he harjoittivat eri
toimintoja koulussa ja vapaa-ajalla. He vastasivat koulussa harjoitettuja kielenopiskelutaitoja koskeneisiin väittämiin asteikolla ei koskaan−vain harvoin−joskus−usein−lähes aina ja
koulun ulkopuolisia toimintoja koskeneisiin väittämiin asteikolla ei koskaan−joskus-joka
viikko-joka päivä.
Alakoulun englannin oppitunneilla erilaisista arviointi- ja palautekäytänteistä selkeästi
tutuin oppilaille oli itsearviointi. Noin kolmannes oppilaista käytti sitä usein tai lähes aina,
43 % joskus. Vaikka valtaosa oppilaista arvioi omaa osaamistaan edes joskus, oppilaat olivat
varsin tottumattomia suunnittelemaan omaa työskentelyään esimerkiksi viikko etukäteen.
72 % oppilaista ilmoitti, ettei suunnitellut työskentelyään koskaan tai teki niin vain harvoin.
Tyypillisimmät työtavat alakoulun englannin tunneilla ovat oppilaiden vastausten perusteella hyvin perinteisiä ja opettajajohtoisia, esimerkiksi sanakokeita ja oppikirjan suullisia
pariharjoituksia tehtiin usein tai lähes aina.

Arvioin omaa englannin
osaamistani.
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Kuvio 5. Kielenopiskelutaidot ja kielitietoisuus oppilasvastauksissa.
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Vapaa-ajalla oppilaat harrastivat englantia lähinnä kuuntelemalla musiikkia ja katselemalla
videoklippejä. Pojat pelasivat englanninkielisiä tietokone- tai konsolipelejä jonkin verran enemmän
kuin tytöt.
Kielen ymmärtämiseen keskittyvä
kielenkäyttö (kuvio 6) oli oppilailla
huomattavasti yleisempää kuin
kielen tuottamista edellyttäviin
tilanteisiin osallistuminen (kuvio
7). Vajaa viidennes oppilaista osallistui somekeskusteluihin päivittäin, kirjoitti erilaisia pikaviestejä
tai puhui englantia kavereiden
kanssa. Vieraiden ihmisten kanssa
he puhuivat englantia todella harvoin.

Kuuntelen englanninkielistä
musiikkia.

3

Katselen englanninkielisiä
1
elokuvia ja videoklippejä.
Pelaan englanninkielisiä
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Kuvio 6. Ymmärtämiseen keskittyvä kielenkäyttö oppilasvastauksissa.

Osallistun englanninkielisiin
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Kuvio 7. Tuottamiseen keskittyvä kielenkäyttö oppilasvastauksissa.
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Oppilaiden käsitykset englannin opiskelusta,
sen hyödyllisyydestä ja omasta osaamisesta
Oppilaiden käsityksiä englannin opiskelusta, omasta osaamisesta ja englannin hyödyllisyydestä selvitettiin 15 väittämän avulla, joihin oppilaat vastasivat viisiportaisella asteikolla
täysin eri mieltä–jonkin verran eri mieltä–minulla ei ole selvää käsitystä asiasta–jonkin
verran samaa mieltä–täysin samaa mieltä.
Oppilaiden käsitykset omasta englannin osaamisestaan olivat varsin myönteiset: 67 %
piti itseään hyvänä englannin kielessä ja enemmistö koki englannin varsin helpoksi oppi
aineeksi.
Englannin hyödyllisyyttä selvittäneiden väittämien perusteella lähes kaikki oppilaat pitivät
englannin osaamista tärkeänä. He uskoivat tulevansa tarvitsemaan englantia työelämässä
(83 %), arkielämän tilanteissa (82 %) ja opinnoissa (81 %). Englannin kielessä opiskellut asiat
ovat myös olleet heille pääosin tarpeellisia.
Enemmistö oppilaista oli opiskellut englantia mielellään: heistä englanti oli kiva oppiaine
ja he olivat pitäneet alakoulun englannin tunneista. Englannin tuntien tehtävät olivat
yleensä olleet mielenkiintoisia. Oppilaiden käsitykset jakaantuivat eniten, kun heiltä kysyttiin, oliko englanti ollut alakoulussa heidän lempiaineensa. Joka toiselle oppilaalle englanti
oli ollut yksi koulun lempiaineista. Viidenneksellä oli täysin vastakkainen käsitys asiasta.
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Tyttöjen ja poikien käsityksissä englannin opiskelusta, omasta osaamisesta ja englannin
hyödyllisyydestä oli jonkin verran eroja. Tytöt pitivät englantia hieman hyödyllisempänä
kuin pojat, mutta pojat uskoivat omaan englannin osaamiseensa tyttöjä hieman enemmän. Kuviossa 8 vaaka-akselin arvot 1 ja 2 viittaavat keskimäärin kielteisiin käsityksiin, arvo
3 neutraaleihin käsityksiin, ja arvot 4 ja 5 myönteisiin käsityksiin.

4,3
4,4
4,4

Hyödyllisyys

3,7
3,7
3,7

Pitäminen

Osaaminen

3,5
3,7

3,8

3,9
3,9
3,9

Käsitysten ka
1

2

3
Pojat

Tytöt

4

5

Kaikki

Kuvio 8. Käsitykset englannin opiskelusta, hyödyllisyydestä ja omasta osaamisesta sukupuolen mukaan eriteltynä.
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Oppimistuloksia selittävät tekijät
Oppilaiden taustatekijät
A-englannin oppimistuloksia selitti eniten huoltajien koulutustausta. Oppilaiden osaamiseen vahvimmin yhteydessä ollut taustatekijä oli äidin koulutustausta. Korkeakoulutaustan
omaavien äitien lapset selviytyivät muita hiukan paremmin kaikissa osataidoissa. Eniten
äidin koulutustaustasta riippuvaisia olivat kuullun ja luetun ymmärtämisen taidot.
Tyttöjen ja poikien välillä oli oppimistuloksissa vain hyvin pieniä eroja. Pojat olivat tyttöjä
aavistuksen verran parempia ymmärtämistaidoissa, tytöt tuottamistaidoissa.
Läksyihin käytetyn ajan yhteys englannin osaamiseen oli pieni, eikä edennyt johdonmukaisesti. Oppilaat käyttivät englannin läksyihin keskimäärin alle puoli tuntia, tytöt jonkin
verran poikia enemmän.
Englannin kouluarvosanan yhteys osaamiseen vaihteli taidoittain. Puhumisessa ja kirjoittamisessa oppilailta vaadittiin arvosanaan 8 hiukan enemmän osaamista kuin kuullun
ja luetun ymmärtämisessä. Ruotsinkielisissä kouluissa oppilailta edellytettiin keskimäärin
jonkin verran enemmän osaamista hyviin ja kiitettäviin arvosanoihin kuin suomenkielisissä
kouluissa.
Oppilaiden S2/SV2-tausta ei näkynyt oppilaiden osaamisessa: suomea tai ruotsia toisena
kielenä opiskelleet selviytyivät tehtävistä keskimäärin lähes yhtä hyvin kuin muutkin.
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Oppimisympäristön piirteet
Oppimisympäristön piirteistä oppimistuloksia selitti eniten koulun opetuskieli.
Tulkitsemistaidoissa (kuullun ja luetun ymmärtäminen) suomenkielisten koulujen oppilaista lähes kolmannes jäi hyvän osaamisen alapuolelle, tuottamistaidoissa noin viidennes.
Ruotsinkielisten koulujen tulokset olivat kaikissa osataidoissa lähes puoli taitotasoa korkeammat. Ruotsinkielisten koulujen oppilaita oli suhteellisesti enemmän ylimmillä taitotasoilla.
Etelä-Suomen oppilaat menestyivät muiden AVI-alueiden oppilaita aavistuksen verran
paremmin kaikissa osataidoissa.
Kuntatyypeittäin tarkasteltuna kaupunkikoulujen oppilaiden englannin osaaminen oli
hieman parempaa kuin taajaan asutuissa kunnissa ja maaseudulla.
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Kehittämissuositukset
A-englannin keskeisten oppimistulosten pohjalta on tehtävissä erilaisia päätelmiä ja suosituksia englannin kielen opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämiseksi. Alle on koottu
näistä keskeisimmät.
Kielenopetuksen varhentamishankkeista valtaosa kohdistuu englannin kieleen
(www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke), minkä seurauksia tulee pohtia.

○○ Suurin osa syksyn 2018 arviointiin osallistuneista oppilaista saavutti hyvän,

kouluarvosanaa 8 vastaavan osaamisen (taitotaso A2.1) jo keskimäärin neljän vuoden
opiskelulla. Näin ollen tulisi pohtia, miten nykyinen hyvän osaamisen taitotaso
suhteutetaan lisääntyneeseen tuntimäärään. Pitäisikö hyvän osaamisen taitotasoa 6.
vuosiluokan lopussa nostaa?

○○ Varhentamisen vaikutuksista oppimistuloksiin on siksi tarpeen kerätä tietoa sitten,

kun ensimmäiset varhennetun kielenopetuksen ikäluokat ovat 6. luokan päättö
vaiheessa. Näin voitaisiin arvioida lisääntyneen tuntimäärän vaikutuksia osaamiseen.

Englannin opetuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti niiden oppilaiden tukemiseen, joilla on alakoulun päättyessä vaikeuksia englannin oppimisessa ja opiskelussa.

○○ Koska oppilaan taustatekijöihin (esim. vanhempien koulutustausta) ei voida vaikuttaa,
heikosti menestyviä oppilaita on tuettava opiskelussaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.

○○ Oppilaat jakautuvat jo yläkoulun alkuvaiheessa englantia hyvin ja heikosti osaaviin,
mikä saattaa vaikuttaa heidän jatkokoulutussuunnitelmiinsa. Joka viides kaikki
osataidot tehneistä oppilaista ei yltänyt missään osataidossa hyvään osaamiseen.

○○ Englannin harrastaminen vapaa-ajalla paransi oppilaiden osaamista merkittävästi.

Oppilaita tulee näin ollen jatkossakin kannustaa englanninkielisten tarjoumien
monipuoliseen hyödyntämiseen, sillä digitaalinen tekniikka mahdollistaa monipuolisia
kielenoppimisen paikkoja sijainnista riippumatta.
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Englannin kielen oppimista tukevien työskentelytaitojen harjoittamista koulussa on
lisättävä ja arviointikäytänteitä monipuolistettava.

○○ Tavoitteiden asettaminen omalle oppimiselle oli alakoulussa harvinaista, vaikka

opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppilaiden osallisuuden tärkeyttä.
Kielten oppiminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä sekä monipuolisen, jatkuvan ja
kannustavan palautteen saamista oman osaamisen vahvuuksista ja heikkouksista.
Kirjallisin kokein tavoitetaan vain osa oppilaiden osaamisesta.

○○ Opettajilta ja oppilailta saadun, erityisesti suullista koetta koskeneen palautteen

perusteella on suulliseen kielitaitoon ja puherohkeuden lisäämiseen panostettava
nykyistä enemmän. Suullinen kielitaito on nykyisin olennainen osa kielitaitoa.

○○ Oppilaiden myönteinen suhtautuminen englannin kieleen on osattava hyödyntää

arvokkaana oppimisen resurssina. Yksi keino tähän on tehdä oppilaiden vapaa-ajalla
tapahtuva englannin kielen harrastaminen näkyväksi koulun arviointikäytänteissä ja
muutoinkin kouluopiskelussa.

Opettajille on annettava mahdollisuus kehittää arviointiosaamistaan.

○○ Kriteeriviitteinen arviointi on ollut kielten oppimisessa ja opetuksessa käytössä

jo kaksi vuosikymmentä. Tämä arviointi osoitti, että kriteerien tulkinta ja niiden
käyttäminen opetuksessa ei kuitenkaan edelleenkään ole luonnollinen osa kaikkien
(englannin) kielen opettajien osaamista. Opettajankoulutuksessa ja kielenopettajien
täydennyskoulutuksessa olisi kiinnitettävä tähän osaamistarpeeseen nykyistä
huomattavasti enemmän huomiota.

○○ Opettajien arviointiosaamisen kehittämisen on oltava tavoitteellista ja jatkuvaa

toimintaa. Se edellyttää hyvien käytänteiden levittämistä opettajille helposti
saatavassa muodossa. Opettajien arvioinnin tueksi olisi esimerkiksi koottava
puhumisen ja kirjoittamisen maamerkkisuorituksia eri-ikäisiltä oppijoilta. Erityisesti
nuorten oppijoiden (12/13-vuotiaiden) englannin kielen osaamisesta tällaisia ei ole
Suomessa saatavilla.

21

Kehittyvän kielitaidon
kuvausasteikko:
taitotasot A1.3, A2.1 ja A2.2
KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Taito toimia vuorovaikutuksessa
vuorovaikutus erilaisissa
tilanteissa

Taito tuottaa tekstejä

tekstien tulkintataidot

tekstien tuottamistaidot

viestintästrategioiden
käyttö

viestinnän kulttuurinen
sopivuus

Oppilas selviytyy monista
A1.3 rutiinomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen joskus
viestintäkumppaniin.

Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee
edelleen usein apukeinoja.
Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin,
pienin elein (esim.
nyökkäämällä),
äännähdyksin, tai
muunlaisella
minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään
selvennystä tai toistoa hyvin
usein.

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

Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua
sanastoa ja ilmaisuja
sisältävää kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta
asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään
tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon
lyhyestä tekstistä.

Oppilas osaa rajallisen
määrän lyhyitä, ulkoa
opeteltuja ilmauksia,
keskeistä sanastoa ja
perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan
arkisista ja itselleen
tärkeistä asioista käyttäen
suppeaa ilmaisuvarastoa ja
kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä ja ääntää
harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Oppilas pystyy vaihtamaan
A2.1 ajatuksia tai tietoja tutuissa
ja jokapäiväisissä tilanteissa
sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

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

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

Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sekä selkeää puhetta
sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden,
yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien
ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua
sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä.
Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn
asiayhteyden tukemana.

Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja
konkreettisista sekä
itselleen tärkeistä asioista
käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista
sanastoa. Oppilas osaa
helposti ennakoitavan
perussanaston ja monia
keskeisimpiä rakenteita.
Oppilas osaa soveltaa
joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin
kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

Peruskielitaidon alkuvaihe

Toimiva alkeiskielitaito

taitotaso

Taito tulkita tekstejä
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Taito toimia vuorovaikutuksessa
taitotaso

vuorovaikutus erilaisissa
tilanteissa

Kehittyvä peruskielitaito

Oppilas selviää kohtalaisesti
A2.2 monenlaisista
jokapäiväisistä
viestintätilanteista ja pystyy
enenevässä määrin olemaan
aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Taito tulkita tekstejä

Taito tuottaa tekstejä

viestintästrategioiden
käyttö

viestinnän kulttuurinen
sopivuus

tekstien tulkintataidot

tekstien tuottamistaidot

Oppilas osallistuu
enenevässä määrin
viestintään käyttäen
tarvittaessa vakiosanontoja
pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa
tai selvennystä silloin tällöin.
Oppilas käyttää esim.
lähikäsitettä tai yleisempää
käsitettä, kun ei tiedä
täsmällistä (koira/eläin tai
talo/mökki).

Oppilas osaa käyttää kieltä
yksinkertaisella tavalla
kaikkein keskeisimpiin
tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä
mielipiteiden ja asenteiden
asianmukaiseen
ilmaisemiseen. Oppilas
pystyy keskustelemaan
kohteliaasti käyttäen
tavanomaisia ilmauksia ja
perustason
viestintärutiineja.

Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän
keskustelun aiheen,
ymmärtää pääasiat tuttua
sanastoa sisältävästä
yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas
osaa päätellä
tuntemattomien sanojen
merkityksiä asiayhteydestä.

Oppilas osaa kuvata
luettelomaisesti
(ikäkaudelleen tyypillisistä)
jokapäiväiseen elämään
liittyviä asioita käyttäen
tavallista sanastoa ja joitakin
idiomaattisia ilmauksia sekä
perustason rakenteita ja
joskus hiukan
vaativampiakin. Oppilas
osaa soveltaa joitakin
ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Taulukko 1. Kehittyvän kielitaidon kuvausasteikko: taitotasot A1.3, A2.1* ja A2.2.
* Taitotaso A2.1 vastaa hyvää osaamista 6. vuosiluokan päättyessä.
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