
Englannin kielen, A-oppimäärä, kuvaukset arvosanoille viisi ja kahdeksan 

 Arvioinnissa voidaan käyttää apuna eurooppalaisen viitekehyksen mukaista taitotasoasteikkoa 
http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf 

 

Tavoite 7.lk arvosanan 5 kuvaus 7.lk arvosanan 8 kuvaus 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen T1-T3  

 

Oppilas osallistuu itsearviointiin, 
jonka yhtenä osa-alueena on 
kulttuuriset taidot ja 
kielitietoisuus.  

 

Oppilas tietää, missä englantia 
puhutaan ja että englannin 
kielessä on eri variantteja. 
Oppilas ymmärtää erilaisia, aitoja 
englanninkielisiä 
kommunikaatiotilanteita. Oppilas 
osaa etsiä vertailukohdetta 
muista kielistä ja kiinnittää 
huomiota yhtäläisyyksiin ja 
eroihin. Oppilas tuntee 
kielitiedon peruskäsitteet.  

 

Kielenopiskelutaidot T4-T5  

 

Oppilas osallistuu itsearviointiin 
ja ottaa vastaan ohjausta.  

 

Oppilas tuntee erilaisia tapoja 
oppia ja harjoittelee niitä 
monipuolisesti. Oppilas pystyy 
arvioimaan omaa ja muiden 
työskentelyä. Oppilas osaa 
käyttää kielitaitoaan erilaisissa 
omaan elämäänsä liittyvissä 
tilanteissa.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutustilanteissaT6-T8  

 

Oppilas pystyy yksinkertaisiin 
viestintätilanteisiin käyttäen 
apuna ei-kielellistä viestintää. 
Oppilas ymmärtää erilaisia 
kohteliaisuuskäytänteitä ja osaa 
käyttää niitä satunnaisesti.  

 

Oppilas osaa ilmaista oman 
mielipiteensä jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa. Oppilas osaa 
kiertää tuntemattomia käsitteitä. 
Oppilas osaa erilaisia 
kohteliaisuuskäytänteitä.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja 
tuottaa tekstejä T9-T10  

 

Oppilas ymmärtää keskeistä 
sanastoa ja yksinkertaisia 
lauseita hänelle itselleen 
läheisistä asioista ja aihepiireistä 
sekä puhutussa että kirjoitetussa 
kielessä. Oppilas osaa tuetusti 
tuottaa yksittäistä aiheeseen 
liittyvää sanastoa.  

 

Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja 
puhuttua kieltä sekä osaa 
tuottaa yksinkertaista tekstiä ja 
puhetta hänelle itselleen 
läheisistä asioista ja aihepiireistä. 
Oppilas osaa tuottaa 
välttämättömiä rakenteita ja 
aiheeseen liittyvää sanastoa. 
Oppilas osaa keskeiset 
ääntämissäännöt.  

 

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


 

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

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen T1-T3  

 

Oppilas osallistuu itsearviointiin, 
jonka yhtenä osa-alueena on 
kulttuuriset taidot ja 
kielitietoisuus.   

  

 

Oppilas tietää eri varianttien 
ominaispiirteistä ja osaa 
tunnistaa niitä. Oppilas osaa 
havaintojensa perusteella toimia 
erilaisissa englanninkielisissä 
toimintayäpäristöissä. Oppilas 
ymmärtää säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä ja osaa tehdä 
johtopäätöksiä niiden ja muiden 
kielten perusteella. Oppilas 
tuntee englannin kielen keskeisiä 
kielitiedon käsitteitä.  

 

Kielenopiskelutaidot T4-T5  

 

Oppilas osallistuu itsearviointiin 
ja ottaa vastaan ohjausta.  

 

Oppilas tuntee omat 
vahvuutensa oppijana ja käyttää 
niitä hyödyksi suunnitellessaan 
opiskeluaan. Oppilas ymmärtää 
kannustavan palautteen 
merkityksen. Oppilas osaa 
soveltaa itsenäisesti kielitaitoaan 
erilaisissa tilanteissa 
luokkahuoneen ulkopuolella.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutustilanteissa T6-T8  

 

Oppilas pystyy yksinkertaisiin 
viestintätilanteisiin ja helppoihin 
mielipiteenilmaisuihin käyttäen 
apuna ei-kielellistä viestintää. 
Oppilas ymmärtää erilaisia 
kohteliaisuuskäytänteitä ja osaa 
käyttää niitä satunnaisesti.  

 

Oppilas osaa ilmaista oman 
mielipiteensä ja perustella sen. 
Oppilas pystyy sujuvaan ja 
kohteliaaseen viestintään ja 
ilmaisemaan itseään usealla eri 
tavalla riippuen tilanteesta. 
Oppilas ymmärtää viestinnässä 
kulttuurien väliset erot.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
ja tuottaa tekstejä T9-T10  

 

Oppilas ymmärtää keskeistä 
sanastoa ja yksinkertaisia 
lauseita myös oman 
kokemuspiirin ulkopuolisista 
asioista ja aihepiireistä sekä 
puhutussa että kirjoitetussa 
kielessä. Oppilas osaa tuetusti 
tuottaa yksittäistä aiheeseen 
liittyvää sanastoa. Oppilas osaa 
ymmärrettävästi ääntää tuttuja 
sanoja.  

 

Oppilas ymmärtää ja osaa 
tuottaa vaihtelevaa kirjoitettua ja 
puhuttua kieltä, joka käsittelee 
myös oman kokemuspiirin 
ulkopuolisia aiheita. Oppilas osaa 
tehdä johtopäätöksiä keskeisten 
ääntämissääntöjen perusteella.  

 

 



 

Tavoitteet 9.lk arvosanan 5 kuvaus 9.lk arvosanan 8 kuvaus 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen T1-T3  

 

Oppilas osallistuu itsearviointiin, 
jonka yhtenä osa-alueena on 
kulttuuriset taidot ja 
kielitietoisuus. Oppilas tietää 
pääpiirteittäin, missä englantia 
puhutaan ja että on olemassa 
erilaisia englannin kielen 
variantteja.  

 

Oppilas osaa kuvata 
pääpiirteittäin, missä englantia 
puhutaan ja mainita englannin 
levinneisyyden syitä sekä pohtia 
englannin kielen asemaan, 
variantteihin ja arvostukseen 
liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa 
pohtia kielen ja kulttuurin 
suhdetta englannin osalta. 
Oppilas havaitsee, että arvot 
vaihtelevat riippuen yksilöllisestä 
kokemuksesta ja kulttuurisesta 
näkökulmasta. Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
mahdollisuuksista toimia ja oppia 
englanninkielisissä. Oppilas osaa 
tehdä havaintojensa perusteella 
johtopäätöksiä englannin kielen 
säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia 
ilmaistaan jossakin muussa 
kielessä. Oppilas tuntee 
englannin kielen keskeisiä 
kielitiedon käsitteitä.  

 

Kielenopiskelutaidot T4-T5  

 

Oppilas osallistuu itsearviointiin 
ja ottaa vastaan ohjausta. 
Oppilas ymmärtää, että 
englannin kieltä tarvitaan myös 
koulun ulkopuolella. 

Oppilas osaa asettaa omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
arvioida opiskelutapojaan. 
Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutustilanteessa toisia 
kannustaen. Oppilas huomaa, 
mihin hän voi käyttää englannin 
taitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa pohtia, 
miten hän voi käyttää taitoaan 
koulun päätyttyä.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutustilanteissa T6-T8  

 

Oppilas pystyy tuetusti 
osallistumaan jokapäiväisiin 
viestintätilanteisiin ja 
ilmaisemaan mielipiteensä 
käyttäen myös ei-kielellistä 
viestintää. Oppilas ymmärtää 
erilaisia kohteliaisuuskäytänteitä 

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy 
viestimään, osallistumaan 
keskusteluihin ja ilmaisemaan 
mielipiteitään melko 
vaivattomasti jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa. Taitotaso 
B1.1: Oppilas pystyy jossain 
määrin olemaan aloitteellinen 
viestinnän eri vaiheissa ja osaa 



ja osaa käyttää niitä 
satunnaisesti.  

 

varmistaa, onko 
viestintäkumppani ymmärtänyt 
viestin sekä kiertää tai korvata 
tuntemattoman sanan tai 
muotoilla viestinsä uudelleen. 
Oppilas pystyy neuvottelemaan 
tuntemattomien ilmauksien 
merkityksistä. Taitotaso B1.1: 
Oppilas osoittaa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt. Oppilas 
pystyy ottamaan 
vuorovaikutuksessaan huomioon 
joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin 
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
ja tuottaa tekstejä T9-T10  

 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaisesta puheesta ja 
tekstistä pääasioita, keskeistä 
sanastoa ja yksinkertaisia 
lauseita. Oppilas osaa tuetusti 
kertoa ja kirjoittaa itselleen 
tutuista aiheista käyttäen 
aiheeseen liittyvää ydinsanastoa. 
Oppilas osaa ymmärrettävästi 
ääntää tuttuja sanoja.  

 

Taitotaso B1.1: Oppilas 
ymmärtää pääasiat ja joitakin 
yksityiskohtia selkeästä ja lähes 
normaalitempoisesta 
yleiskielisestä puheesta tai 
yleistajuisesta kirjoitetusta 
tekstistä ja ymmärtää yhteiseen 
kokemukseen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta tai 
kirjoitettua tekstiä. Oppilas 
löytää pääajatukset, avainsanat 
ja tärkeitä yksityiskohtia myös 
valmistautumatta. Taitotaso 
B1.1: Oppilas osaa kertoa 
ydinkohdat ja myös hiukan 
yksityiskohtia erilaisista 
jokapäiväiseen elämään 
liittyvistä itseään kiinnostavista 
todellisista tai kuvitteellisista 
aiheista käyttäen melko laajaa 
sanastoa ja rakennevalikoimaa 
sekä joitakin yleisiä fraaseja ja 
idiomeja. Oppilas osaa soveltaa 
useita ääntämisen perussääntöjä 
muissakin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.  

 

 


