
A2-kielen kuvaukset arvosanoille 5 ja 8 luokilla 4-6 

Arvioinnissa voidaan käyttää apuna eurooppalaisen viitekehyksen mukaista taitotasoasteikkoa 

http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf 

Tavoite 4.lk arvosanan 5 kuvaus 4.lk arvosanan 8 kuvaus 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen T1-T4  

 

Oppilas osallistuu 

itsearviointiin, jonka yhtenä 

osa-alueena on kulttuuriset 

taidot ja kielitietoisuus.  

 

Oppilas osaa hahmottaa oman 

kieli- ja kulttuuritaustansa 

suhteessa muihin kieliin ja 

kulttuureihin sekä arvostaa 

muita kulttuuri- ja kieliryhmiä 

ilman ennakkoluuloja. Hän 

osaa vertailla jo osaamiaan 

kieliä opiskeltavaan kieleen. 

Kielenopiskelutaidot T5-T6  

 

Oppilas osallistuu 

itsearviointiin ja ottaa vastaan 

ohjausta.  

 

Oppilas osaa vertailla eri 

kielenoppimistyylejä. Hän 

osaa työskennellä parin kanssa 

ja pienissä ryhmissä käyttäen 

oman tasonsa mukaista kieltä 

ja rohkaisee muita samaan. 

Oppilas osaa hyödyntää jonkin 

verran tieto- ja 

viestintäteknologiaa apuna 

kielen opiskelussa. 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia 

vuorovaikutustilanteissa T7-

T9  

 

Oppilas osaa käyttää joitakin 
yksinkertaisia 
kohteliaisuusfraaseja.  

Oppilas osaa käyttää eri 
viestintäkanavia alkeellisissa 
viestintätilanteissa. 
Hän käyttää jo joitakin 
kohteliaita ilmauksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita ja tuottaa tekstejä 

T10-T11  

 

Oppilas ymmärtää ja tuottaa 
yksittäisiä ilmauksia 
kohdekielellä . 

Oppilas ymmärtää ja tuottaa 
ikätasolleen sopivia 
yksinkertaisia tekstejä. Hän osaa 
ääntämiseen ja rakenteisiin 
liittyviä perusasioita. 

 

 

Tavoite 5.lk arvosanan 5 kuvaus 5.lk arvosanan 8 kuvaus 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen T1-T4  

 

Oppilas osallistuu 

itsearviointiin, jonka yhtenä 

osa-alueena on kulttuuriset 

taidot ja kielitietoisuus. 

Oppilas tunnistaa oman kieli- 

ja kulttuuritaustansa suhteessa 

muihin kieliin ja kulttuureihin 

sekä arvostaa muita kulttuuri- 

ja kieliryhmiä ilman 

ennakkoluuloja. Oppilas 

tunnistaa joitakin periaatteita, 

joilla kielet toimivat.  

Kielenopiskelutaidot T5-T6  

 

Oppilas osallistuu 

itsearviointiin ja ottaa vastaan 

ohjausta. Hän osaa käyttää 

Oppilas osaa vertailla eri 

kielenoppimistyylejä. Hän 

osaa työskennellä parin kanssa 

http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf


yksinkertaisia tieto- ja 

viestintäteknologian 

apuvälineitä opiskelussaan. 

ja pienissä ryhmissä käyttäen 

oman tasonsa mukaista kieltä 

ja rohkaisee muita samaan. 

Oppilas osaa hyödyntää jonkin 

verran tieto- ja 

viestintäteknologiaa apuna 

kielen opiskelussa. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia 

vuorovaikutustilanteissa T7-

T9  

 

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä 
yksinkertaisia 
kohteliaisuusfraaseja.  

Oppilas osaa käyttää eri 
viestintäkanavia alkeellisissa 
viestintätilanteissa. 
Hän käyttää jo joitakin 
kohteliaita ilmauksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita ja tuottaa tekstejä 

T10-T11  

 

Oppilas ymmärtää ja tuottaa 
yksittäisiä ilmauksia 
kohdekielellä . 

Oppilas ymmärtää ja tuottaa 
ikätasolleen sopivia 
yksinkertaisia tekstejä. Hän osaa 
ääntämiseen ja rakenteisiin 
liittyviä perusasioita. 

 

 

Tavoitteet 6.lk arvosanan 5 kuvaus 6.lk arvosanan 8 kuvaus 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen T1-T4  

 

Oppilas osaa verrata 

opiskeltavan kielen rakenteita 

ja sanastoa äidinkieleensä ja 

muihin osaamiinsa kieliin.  

Oppilas tiedostaa opiskeltavan 

kielen aseman maailmassa ja  

osaa kuvata, millaisia kieliä 

lähiympäristössä puhutaan. 

Oppilas osaa verrata 

opiskeltavan kielen rakenteita 

ja sanastoa äidinkieleensä ja 

muihin osaamiinsa kieliin. 

Oppilas osaa kertoa, mistä voi 

löytää opiskeltavaa kieltä 

sisältävää aineistoa.  

Kielenopiskelutaidot T5-T6  

 

Oppilas osaa arvioida omaa 

kielenopiskeluaan ja 

kielitaitoaan sekä toimia 

ryhmässä. 

Oppilas osallistuu ryhmän 

yhteisten tehtävien tekemiseen 

kannustavassa ilmapiirissä 

keskittyen viestin 

perillesaattamiseen. Oppilas 

osaa asettaa tavoitteita 

kielenopiskelulleen käyttäen 

itselleen sopivia 

kielenoppimismenetelmiä ja -

tyylejä. Oppilas osaa arvioida 

omaa kielenopiskeluaan ja 

kielitaitoaan.  

 



Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia 

vuorovaikutustilanteissa T7-

T9 

 

Oppilas osaa reagoida eri 
viestintätilainteissa 
yksinkertaisimmilla ilmauksilla ja 
eleillä, vaikka joutuukin 
pyytämään selvennystä ja 
toistoa. 

Oppilas osaa viestiä ja 

reagoida kohteliaasti niin 

suullisesti kuin kirjallisestikin 

yksinkertaisilla ilmauksilla ja 

pienillä eleillä sekä 

äännähdyksillä, vaikka 

joutuukin pyytämään 

selvennystä tai toistoa.  

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita ja tuottaa tekstejä 

T10-T11  

 

Oppilas ymmärtää yksittäisiä 
ilmaisuja ikätasolleen sopivasta 
tekstistä ja hitaasta puheesta. 
Hän osaa kertoa itsestään  
joitakin tietoja yksinkertaisilla 
ilmauksilla. 

Oppilas ymmärtää 

rakenteellisesti ja 

sanastollisesti tuttua ja 

kiinnostavaa kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta puhetta 

asiayhteyden tukemana 

löytäen tarvitsemansa 

yksinkertaisen tiedon.Oppilas 

osaa kertoa yksinkertaisilla 

ilmauksilla sekä suullisesti että 

kirjallisesti tutuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

perusrakenteet halliten. Hän 

osaa myös ääntämisen 

perusteet.  

 


